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چکیده
زمینــه و هــدف: امــروزه رســانه های جمعــی بــه  عنــوان مهمتریــن ركــن ارتقــای دانــش جامعــه، نقــش بي بدیلــي در جلــب 
توجــه افــكار عمومــي در جهــت بســط و فرهنگ ســازی ارزش هــای زیســت محیطی دارنــد. هــدف ایــن پژوهــش ارزیابــی 
میــزان عملكــرد رســانه های جمعــی بــر فرهنگ ســازی در مــورد ارزش هــای زیســت محیطی از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ 

دهلــران اســت. 
روش بررســی: ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش توصیفــی - پیمایشــی انجــام شــده اســت كــه جامعــۀ آمــاری آن شــامل 881 
نفــر از فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران در ســال 94-1393 می باشــد. حجــم نمونــه نیــز بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و كرجســی، 
267 نفــر تعییــن شــد و بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری طبقــه ای، 134 مــرد و 133 زن انتخــاب گردیــد. ابــزار گــردآوری 
اطالعــات، پرسشــنامۀ محقق ســاخته بــود. روایــی صــوری و محتوایــی پرسشــنامه نیــز با اســتفاده از نظــر جمعی از كارشناســان 
عضــو انجمــن محیــط زیســت و متخصصــان مباحــث زیســت محیطی در مــدارس بــه دســت آمــد و پایایــی آن، توســط یک 
نمونــۀ تصادفــی 30 نفــره بــا روش آلفــای كرونبــاخ، 0/84 محاســبه شــد. بــه منظــور تجزیه و تحلیــل در بخش آمار اســتنباطی 

از آزمــون آزمــون كولموگــروف اســمیرنف و آزمــون دو جملــه ای )نســبت ها( اســتفاده شــده اســت.
یافته هــا: نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهــد كــه بــه طــور كلــی، از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران، میــزان عملكــرد 

رســانه های جمعــی بــر نهادینــه كــردن ارزش هــای زیســت محیطی در ســطح پایینــی قــرار دارد. 
ــۀ  ــان منطق ــن فرهنگی ــای زیســت محیطی در بی ــورد ارزش ه ــی باعــث فرهنگ ســازی در م ــانه های جمع ــری: رس نتیجه گی
دهلــران نمی شــوند؛ بنابرایــن الزم اســت كــه مســئوالن و دســت اندركاران بــا بهره گیــری از ظرفیــت همــۀ رســانه های جمعی، 
اقدامــات الزم را بــرای بهبــود عملكــرد خــود در راســتای فرهنگ ســازی ارزش هــای زیســت محیطی در بیــن فرهنگیان منطقۀ 

دهلــران بــه عمــل آورند.

malekipour@ut.ac.ir 1. دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(                             
Malekipour2000@gmail.com 2. دکترای جغرافیا شهری، دبیر آموزش و پرورش شهرستان دهلران                                                                              
 jamal.moammer@gmail.com 3. دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران                                                 

فصلنامه علمي- ترویجي



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

134

فصلنامه علمي- ترويجي

مقدمه
عباراتــی چــون: افزایــش گرمــای زمیــن، ســوراخ شــدن الیــۀ ازون، باران هــای اســیدی، وارونگــی هــوا، از بیــن 
رفتــن زیســتگاه ها و ... تداعی كننــدۀ فاجعــۀ عظیمــی اســت كــه موجودیت اكوسیســتم و شــرایط اقلیمی حاكم 
بــر كــرۀ خاكــی را بیــش از پیــش در ابهــام فــرو می بــرد. ایــن فاجعــه نــه تنهــا آرامــش و امنیــت را از زندگــي 
انســان مي ربایــد؛ بلكــه موجودیــت بشــر را نیــز تهدیــد مي كنــد؛ بــه همیــن دلیــل در محافــل علمــي و سیاســي 
جهــان، مباحــث زیســت محیطي از پــر ســر و صداتریــن و جدي تریــن بحث هاســت )حجــازی و همــكاران، 
ــت محیطی  ــای زیس ــدیدترین بحران ه ــران، از ش ــت محیطِي ای ــای زیس ــان، بحران ه ــن می 1387: 99(؛ در ای
ــا، ریشــه در  ــن بحران ه ــروزه، بخــش عمــده ای از ای ــی، 1384: 69(. ام در جهــان شــناخته شــده اســت )واالی
فقــدان آگاهــي الزم و ضعــف فرهنگــي در زمینــۀ ارتبــاط انســان و طبیعــت دارد؛ بنابرایــن یكــی از روش هــای 
جلوگیــری از آســیب زدن بــه محیــط زیســت، تغییــر رفتــار انســان ها بــه ســمت و ســوی ابعــاد طبیعت گرایانــه 
اســت )كیومبیتــا1  و همــكاران، 1996( كــه نیازمنــد عــزم ملــي و بین المللــي بــراي تقویــت فرهنــگ حفاظــت از 

محیــط زیســت در ســطح اقشــار مختلــف جامعــه می باشــد )شــبیری و میبــدی، 2014: 122(.
ــا آگاه ســازي عمــوم مــردم و اقشــار  در ایــن راســتا صاحبنظــران و برنامه ریــزان عرصــۀ  محیــط زیســت ب
ــارۀ ارزش هــای محیــط زیســت  و حفاظــت از آن، ســعي در  ــه آنهــا درب مختلــف جامعــه و دادن  اطالعاتــی ب
بــاال بــردن فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت و ارتقــای ســطح ســواد زیســت محیطی جامعــه دارنــد. ســواد 
زیســت محیطی، مهــارت دریافــت دانــش از طبیعــت، فهمیــدن اصــول اكولــوژی و زندگــی كــردن هماهنگ با 
ایــن اصــول اســت. آنچــه در ایــن زمینــه قابــل تأمل اســت نقش و اثري اســت كــه رســانه های جمعــی در ارتقای 
باورهــا، مهارت هــا، ارزش هــا و ســواد زیســت محیطی مــردم دارد )دیولیبــی2 ، 2006: 67(. منظــور از رســانه های 
جمعــی، آن دســته از وســایلی اســت كــه در تمدن هــای جدیــد، بــه وجــود آمده انــد و مــورد اســتفاده هســتند 
و ویژگــی اصلــی آنــان، قــدرت و توانایــی زیــاد و شــعاع عمــل وســیع اســت )مــرادی و همــكاران، 1393: 98(، 
برلســون3  و همــكاران نیــز دربــارۀ تأثیــر رســانه ها گفته انــد: رســانه ها داراي تأثیــرات وســیع و گوناگــون روانــي، 
ــد، ارزش هــا، مهارت هــا و ســلیقه ها هســتند )ذوالقــدر و همــكاران،  ــر عقای سیاســي، اقتصــادي و فرهنگــي ب
1393: 107(؛ از ایــن رو، بدیهــی اســت كــه پیامدهــای رســانه ها چنــان در تــار و پــود حیــات فــردی و اجتماعــی 
انســان ها رخنــه كــرده اســت كــه تولیــد و مصــرف آنهــا، همچــون دیگــر كاالهــا و خدمــات مــورد نیاز بشــر، به 
پیــروی از قوانیــن عــام فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی صــورت می گیــرد و صنعــت رســانه ها بخــش مهمی از 
فعالیت هــای فرهنگــی- هنــری جوامــع، بــه خصــوص جوامــع توســعه یافته را به خــود اختصــاص داده اســت كه 
بــه منبــع غالــب شــكل گیری واقعیــات اجتماعی در جامعــه تبدیــل شــده اند )فرهنگــی و همــكاران، 1383: 85(.

گــودرزی و همــكاران )1394( در پژوهشــی بــا عنــوان »ارتباطــات زیســت محیطی و آسیب شناســی 

1. Quimbita
2. Duailibi
3. Berlson
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نقــش زیســت محیطی رســانه های ایرانــی« بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه نبــود رســانۀ مســتقل در حــوزۀ محیــط 
زیســت، فقــدان نــگاه كالن و نظام منــد در میــان كنشــگران رســانه ای، تأكیــد بــر برنامه هــای مقطعــی و غفلــت 
از نــگاه راهبــردی در برنامه ســازی، از  جملــه آســیب های رســانه  ها در ایفــای نقــش محیــط زیســتی آنهاســت. 
بهره گیــری از اصــول بالغــت رســانه ای، تقویــت ژورنالیســم زیســت محیطی، اتخــاذ رویكردهــای حمایتــی 
ــازمان  ــت محیطی در س ــات زیس ــروه ارتباط ــدازی گ ــت و راه ان ــط زیس ــۀ محی ــگران عرص ــانه ها از كنش رس

حفاظــت محیــط زیســت از جملــه راهكارهــای رســانه ای ارائه شــده در ایــن مقالــه اســت.
ــش و  ــت در ارتقــای دان ــوان »بررســی نقــش اینترن ــا عن ســتوده و اســراری )1393( در پژوهشــی دیگــر ب
آگاهــی زیســت محیطی در جامعــۀ دبیــران و مــادران دانش آمــوزان« بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد كــه جامعــۀ 

پاســخگو، جایــگاه اینترنــت را در آمــوزش زیســت محیطی، پاییــن ارزیابــی كــرده اســت.
صالحــی و همــكاران )1393( در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی نقــش تلویزیــون در افزایــش آگاهــی 
كــودكان نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت« بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه تلویزیــون بــه عنــوان یكــی از 
مهمتریــن عوامــل اجتماعی شــدن كــودكان، از طریــق تعریــف و شفاف ســازی هنجارهــای زیســت محیطی 
می توانــد منجــر بــه درونی شــدن ایــن هنجارهــا در كــودكان شــود؛ همچنیــن می توانــد از طریــق 
ــی  ــه آگاهی بخش ــده ب ــانۀ آگاهی دهن ــک رس ــوان ی ــه عن ــود، ب ــرگرم كنندۀ خ ــی و س ــای آموزش برنامه ه
ــودكان  ــی ك ــش آگاه ــث افزای ــق، باع ــن طری ــردازد و از ای ــودكان بپ ــت محیطی ك ــی زیس و آموزش ده

نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت شــود.
غریــب زاده )1389( در نتایــج پژوهــش خــود بــا عنوان »نقش تلویزیــون در ارتقای فرهنگ زیســت محیطی 
ــاهد  ــر ش ــه »كمت ــت ك ــان داش ــت(« بی ــط زیس ــات و محی ــان ارتباط ــای متخصص ــی دیدگاه ه ــردم )بررس م
اطالع رســانی محیــط زیســت از ســوی تلویزیــون بوده ایــم و رســانۀ ملــی كــه بایــد بیشــترین نقــش را در ایــن امر 

داشــته باشــد، كمتریــن توجــه را نســبت بــه محیــط زیســت دارد«.
كاپــور1  )2011( در مطالعــۀ خــود به این نتیجه رســیده اســت كه در حــدود 0/40 درصد از پاســخ دهندگان، 
برنامه هــای تلویزیــون را ترجیــح می دهنــد؛ در حالــی كــه 0/26 درصــد از مــردم روســتا بــه برنامه هــای رادیــو 
عالقــه دارنــد. چــان2  )1998( نیــز در پژوهشــی بــه ایــن نتیجه دســت یافتند كه آگاهــی دانش آموزان دبیرســتانی 
هنگ كنــگ از مســائل زیســت محیطی محلــی و عمومــی در ســطح باالیــی قــرار دارد)15(. در پژوهشــی كــه 
توســط كاتونــا3  و همــكاران )2009( بــا عنــوان »نقــش رســانه ها بــر زندگــی دانش آمــوزان و آمــوزش محیــط 
زیســت )مطالعــۀ مــوردی: دانش آمــوزان 13 تــا 17 ســال مجارســتان(« صــورت گرفــت، ایــن نتیجــه بــه دســت 
ــود دارد؛  ــت وج ــۀ مثب ــون، رابط ــای تلویزی ــوزان و برنامه ه ــت محیطی دانش آم ــش زیس ــن دان ــه بی ــد ك آم
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همچنیــن مطالعــات متعــدد دیگــری؛ از جمله پژوهش هــای اركــوری1  و همــكاران )1987(، اوســتمن2  و پاركر 
ــرودرز3  و همــكاران )1991(، كریســتین4  و همــكاران )1991(، هاوس بــک5  و همــكاران )1992(  )1986(، ب
و پراســپ6  و همــكاران )2006( بــر اهمیــت انــواع مختلــف رســانه های جمعــی، همچــون: روزنامــه، رادیــو و 
تلویزیــون در افزایــش آگاهــی زیســت محیطی افــراد در مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی تأكیــد كرده انــد. 
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، رســانه های جمعــی از فاكتورهــای مؤثــر در ایجــاد و فرهنگ ســازی ارزش هــای 
زیســت محیطی در جامعــه بــه حســاب می آینــد كه اســتفاده از ظرفیــت نهفتــه در آنها می توانــد ما را در رســیدن 
بــه یــک جامعــۀ دوســتدار طبیعــت و محیط زیســت یــاري كنــد؛ لــذا هرگونــه برنامه ریــزی كالن برای اســتفادۀ 
بهینــه از عملكــرد رســانه ها نیــاز بــه شناســایی عمیق ایــن حیطــه و پژوهش هایــی در زمینۀ ایــن عملكردهــا دارد. 
بــا توجــه بــه اینكــه معلمــان در ارتقــا و ترویــج فرهنــگ آمــوزش و حفاظــت از محیط زیســت بــه دانش آموزان 
در فضــای آموزشــی مــدارس، نقــش مهمــی را ایفــا می كننــد؛ خــود آنهــا نیــز بایــد آگاهــی و دانــش مــورد 
نیــاز را از طریــق انــواع رســانه های جمعــی كســب كــرده باشــند تــا بتواننــد آگاهــی و دانــش زیســت محیطی 
دانش آمــوزان را ارتقــا دهنــد؛ لــذا در ایــن راســتا هــدف پژوهــش حاضــر، ارزیابــی میــزان عملكــرد رســانه های 

جمعــی بــر فرهنگ ســازی ارزش هــای زیســت محیطی از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران اســت. 

روش بررسی
ــا اســتفاده از روش توصیفــی-  ــود، ب ــردی ب ــوع، كارب تحقیــق حاضــر كــه از نظــر ماهیــت، كمــی و از نظــر ن
پیمایشــی انجــام شــد و جامعــۀ آماری آن شــامل كلیۀ فرهنگیان شــاغل )رســمی، پیمانــی( در شهرســتان دهلران 
در ســال تحصیلــی 94-93 بــه تعــداد 881 نفــر )881N=( بــود. حجــم نمونــه نیــز بــا اســتفاده از جــدول مورگان 
و كرجســی، 267 نفــر تعییــن شــد. از آنجایــی كــه جامعــۀ آمــارِی این پژوهش، شــامل معلمــان زن و مرد اســت 
و ممكــن اســت دیــدگاه آنهــا بــا توجــه بــه جنســیت، متفــاوت باشــد، بایــد از روش نمونه گیــری اســتفاده كــرد 
تــا زیرمجموعه هــا بــا همــان نســبتی كــه در جامعــه هســتند، بــه عنــوان نماینــدۀ جامعــه در نمونــه، حضور داشــته 
ــزار گــردآوري  ــری طبقــه ای، 134 مــرد و 133 زن انتخــاب شــد. اب ــا اســتفاده از روش نمونه گی ــذا ب باشــند؛ ل
اطالعــات در ایــن پژوهــش، پرسشــنامۀ محقق ســاخته بــود كــه ابتدا بــا تحلیل كتابخانــه ای و جســتجو در فضای 
مجــازی، پرسشــنامۀ 30 گویــه ای طراحــی گردیــد؛ ســپس بیــن ده نفــر از كارشناســان و معلمانــی كــه عضــو 
انجمــن محیــط زیســت بودنــد و در مدرســه، ســابقۀ تدریــس دورس زیســت محیطی و برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی را داشــتند، توزیــع شــد. در آخــر نیــز 25 پرســش از نــوع لیكــرت پنج گزینــه ای )خیلــی زیــاد- زیــاد- 
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متوســط- كــم- خیلــی كــم( در پرسشــنامۀ نهایــی باقی ماند. قبــل از توزیــع پرسشــنامه در بین معلمــان زن و مرد 
بــرای رضایــت آنهــا در مشــاركت، هــدف پژوهــش بــرای آنهــا توضیح داده شــد؛ ســپس به آنهــا اطمینــان داده 
شــد كــه پاســخ آنهــا محرمانــه خواهــد بــود و در آخــر، نتایج پژوهــش به اطــالع آنها خواهد رســید. پرسشــنامه، 
6 بعــد داشــت: بعــد اول آن بــه ویژگی هــای فــردی و حرفــه ای فرهنگیــان اختصــاص داشــت. ســایر قســمت ها 
نیــز بــه ترتیــب، عبــارت بودنــد از: میــزان آگاه ســازی رســانه های جمعــی در مــورد مضــرات جســمانی و روانــی 
آلودگی هــای زیســت محیطی )5 گویــه(، میــزان برنامه هــاي آموزشــي رســانه های جمعــی دربــارۀ حفاظــت از 
محیــط زیســت )5 گویــه(، میــزان اطالع رســاني رســانه های جمعــی بــراي ایجــاد مشــاركت در همایش هــاي 
حفاظــت از محیــط زیســت )5 گویــه(، میــزان اثرگــذاري رســانه های جمعــی در ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت 
بــه حفاظــت از محیــط زیســت ) 5گویــه( و میــزان اثرگــذاري رســانه های جمعــی در ایجــاد تغییــر مثبــت رفتــار 
ــه حفاظــت از محیــط زیســت )5 گویــه(. روایــی صــوری پرسشــنامه نیــز توســط شــركت كنندگان  نســبت ب
پژوهــش تأییــد شــد. هــدف روایــی صــوری، تأییــد اعتبــار ظاهــري، منطقــي بــودن، متناســب بــودن، جذابیــت، 
توالــي منطقــي گویه هــا، گویایــی و اختصــار و جامعیــت ابــزار از نــگاه گــروه هــدف اســت. روایــی محتوایــی 
پرسشــنامه نیــز بــا اســتفاده از نظــر ده نفــر از كارشناســان و معلمانــی كــه عضــو انجمــن محیــط زیســت بودنــد و 
در مدرســه، ســابقۀ تدریــس دورس زیســت محیطی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی داشــتند، بــه دســت آمــد. 
هــدف روایــی محتوایــی، تأییــد پرسشــنامه از نظــر كفایــت، كمیــت و كیفیــت گویه هــا از دیــدگاه متخصصان 
اســت و اینكــه آزمــون یــا وســیلۀ اندازه گیــری، طــوری ســاخته شــود كــه در برگیرندۀ تمــام مطالــب و محتوای 
مــورد نظــر باشــد. پایایــی پرسشــنامه، توســط یــک نمونــۀ تصادفــی 30 نفــره بــا روش آلفــای كرونبــاخ، 0/84 
محاســبه شــد. هــدف پایایــی، تعییــن دقــت ابــزار اندازه گیــری اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نرم افزار 
spss نســخۀ 19 اســتفاده شــد كــه در بخــش آمار توصیفــی جدول توزیــع فراوانــی، درصد، میانگیــن، انحراف 
معیــار و در بخــش آمــار اســتنباطی از آزمــون كلموگــروف اســمیرنف و آزمــون ناپارامتریــک دو جملــه ای 

اســتفاده شــده است.
فراینــد اســتفاده از روش هــای آمــاری در ایــن پژوهــش در طــی چنــد مرحله، بدیــن صورت انجــام گرفت: 
ابتــدا از آزمــون كلموگــروف اســمیرنف بــرای نرمــال بــودن داده ها اســتفاده شــد كه نتایــج آن نشــان داد جامعه 
از توزیــع نرمــال تبعیــت نمی كنــد؛ پــس بــا توجــه بــه نرمــال نبــودن داده هــا اســتفاده از روش هــای پارامتریــک 
منتفــی شــد؛ لــذا از آزمــون ناپارامتریــک دو جملــه ای بــرای تجزیــه و تحلیــل یافته هــا اســتفاده گردیــد. بــراي 
ایــن كار، طیــف 1 تــا 5 پرسشــنامه بــه دو گــروه تقســیم شــد: گــروه 1، شــامل طیــف »1، 2« یعنــي »خیلــي كــم، 
كــم« اســت و گــروه 2، شــامل طیــف »3،4، 5« یعنــي »متوســط، زیــاد، خیلــي زیــاد« اســت. در این تقســیم بندي، 
مســاوی یــا باالتــر بــودن از 3 بــه معنــاي ایــن اســت كــه متغیــر مــورد بررســی، مشــاهده شــده و كوچكتــر بــودن 

از 3 بــه ایــن معناســت كــه متغیرها مشــاهده نشــده اســت.
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یافته ها

6 
 

اؾتفبزُ قس كِ زض ثرف آهبض  19 ًٔؿر spss افعاض ّب اظ ًطم ثطإ تجعِٗ ٍ تحل٘ل زازُ .اؾت گ٘طٕ اًساظُ
آظهَى  اظض اؾتٌجبعٖ زض ثرف آهبٍ  تَص٘فٖ جسٍل تَظٗغ فطاٍاًٖ، زضصس، ه٘بًگ٘ي، اًحطاف هؼ٘بض

 .اؾتفبزُ قسُ اؾتإ  ٍ جولِز ًبپبضاهتطٗک ٍ آظهَىاؾو٘طًف  فكلوَگطٍ
اثتسا : ثسٗي صَضت اًجبم گطفت ،ٕ آهبضٕ زض اٗي پػٍّف زض عٖ چٌس هطحلِّب ضٍـفطاٌٗس اؾتفبزُ اظ 

ًكبى زاز جبهؼِ اظ  آىًتبٗج كِ  ّب اؾتفبزُ قس زازًُطهبل ثَزى  اظ آظهَى كلوَگطٍف اؾو٘طًف ثطإ
ّبٕ پبضاهتطٗک هٌتفٖ  ّب اؾتفبزُ اظ ضٍـ جَزى زازُثب تَجِ ثِ ًطهبل ً پؽ؛ كٌس تَظٗغ ًطهبل تجؼ٘ت ًوٖ

ثطإ اٗي كبض،  .گطزٗساؾتفبزُ ّب  إ ثطإ تجعِٗ ٍ تحل٘ل ٗبفتِ زٍ جولِ ًبپبضاهتطٗک ىاظ آظهَ ؛ لصاقس
ٍ  اؾت «ذ٘لٖ كن، كن»ٗؼٌٖ  «2، 1»قبهل ع٘ف  ،1گطٍُ  قس:پطؾكٌبهِ ثِ زٍ گطٍُ تمؿ٘ن  5تب  1ع٘ف 
هؿبٍٕ ٗب ثبالتط  ،ثٌسٕ تمؿ٘نزض اٗي  .اؾت «هتَؾظ، ظٗبز، ذ٘لٖ ظٗبز»ٗؼٌٖ  «5، 3،4»قبهل ع٘ف  ،2گطٍُ 

ؾت هؼٌباٗي ثِ  3ثَزى اظ  كَچکتطٍ  هكبّسُ قسُ ،كِ هتغ٘ط هَضز ثطضؾٖاؾت  ثِ هؼٌبٕ اٗي 3ثَزى اظ 
 .هتغ٘طّب هكبّسُ ًكسُ اؾت كِ

 
 هایافته

محیطی  های سیست آلودگی روانی و جسمانی مضزات وردم در های جمعی ساسی رسانه آگاه میشان (.1جدول ضمارۀ )
 اس دیدگاه فزهنگیان

 تعذاد طبقات نمونه ًبم هتغ٘ط
سطح 
 احتمال

 )درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

 هَضز زض ضٍظًبهِ ٍ هجلِ( ،)كتبة ًَقتبضٕ ّبٕ ضؾبًِؾبظٕ  آگبُ ه٘عاى
 ّبٕ ظٗؿت هح٘غٖ آلَزگٖ جؿوبًٖ ضٍاًٖ ٍ هضطات

فمخال 1گروه   117 44 

 56 15 موافق 2گروه  55/5 55

کل جمع  267 155 

 هضطات هَضز زض (كبؾت ،قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ ّبٕ ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى

 هح٘غٖ ّبٕ ظٗؿت آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ

 95 254 مخالف 1گروه 

 5 13 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 هَضز زض )تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( تصَٗطّٕبٕ  ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى
 ّبٕ ظٗؿت هح٘غٖ آلَزگٖ جؿوبًٍٖ ضٍاًٖ  هضطات

 42 113 مخالف 1گروه 

 58 154 موافق 2گروه  14/5 55

کل جمع  267 155 

 هَضز زض تجل٘غبتٖ(  ٍ پَؾتطّبٕ )ثٌط ّبٕ ذ٘بثبًٖ ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى

 ٘غّٖبٕ ظٗؿت هح آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات

 81 215 مخالف 1گروه 

 19 52 موافق 2گروه  551/5 55

کل جمع  267 155 

 زض ّبٕ اجتوبػٖ( )اٌٗتطًت ٍ قجکِ ّبٕ هجبظٕ ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى
 55 133 مخالف 1گروه 

55 555/5 
 55 134 موافق 2گروه 

7 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ ، 1 ٓاٍل زض جسٍل قوبض ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  حبصل اظ آظهَى ًؿجتًتبٗج 

 ؾبظٕ زض آگبُ ه٘عاى ذصَلزض ضا  ذ٘بثبًٖ ٍ ، قٌ٘ساضًَٕقتبضٕ ّبٕ ضؾبًِه٘عاى ػولکطز  ،پبؾرگَٗبى
 زض ؛اًس تط اظ حس هتَؾظ اضظٗبثٖ كطزُ پبٗ٘ي ،هح٘غٖ ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز

ٕ اجتوبػٖ( ّب قجکٍِ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  )تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( تصَٗطٕ ّبٕ ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاىحبلٖ كِ 
عجك  ،عَض كلِٖ ث .ًساِ زاًؿتهغلَة  ،هح٘غٖ ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز زضضا 

ًفط( آًْب زض گطٍُ  32زضصس ) 12( ٍ 3اظ  كَچکتطًفط( پبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل ) 234زضصس ) 88 ،جسٍل
 زض ّب ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 88؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِاظ  ثعضگتطزٍم )هؿبٍٕ ٗب 

 ضا ه٘عاى اٗي% 12تٌْب ٍ  زض حس هغلَثٖ ً٘ؿتهح٘غٖ  ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز
 .اًس اضظٗبثٖ كطزُزض حس هغلَثٖ 

 
 اس دیدگاه فزهنگیانحفاظت اس محیط سیست  دربارۀ ها رسانه آموسضی های بزنامه (. میشان2جدول ضمارۀ )

کلجمع ّبٕ ظٗؿت هح٘غٖ آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز  267 155 

 جوغ كل
 88 234 مخالف 1گروه

 12 32 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 جمع کل

 تعذاد طبقات نمونه نام متغير
سطح 
 احتمال

 )درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

 ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبِٕ ثطًبه ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت (ضٍظًبهِ

 87 232 مخالف 1گروه 

 13 35 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 )ضازَٗ، ّبٕ قٌ٘ساضٕ آهَظقٖ ضؾبًِ ّبٕ ثطًبهِه٘عاى 
  اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت كبؾت(

 91 243 مخالف 1گروه 

 9 24 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

)تلَٗعَٗى،،  ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت ؾٌ٘وب(

 48 128 مخالف 1گروه 

 52 139 موافق 2گروه  541/5 55

کل جمع  267 155 

)ثٌط،  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت بٕ تجل٘غبتٖ(پَؾتطّ

 69 183 مخالف 1گروه 

 31 84 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 ) اٌٗتطًت ٍ ّبٕ هجبظٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت ...(

 55 133 مخالف 1گروه 

 55 134 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

نتایــج حاصــل از آزمــون نســبت ها جهــت تحلیــل ســؤال اول در جــدول شــمارۀ 1، بیانگــر ایــن اســت كــه 
پاســخگویان، میــزان عملكرد رســانه های نوشــتاری، شــنیداری و خیابانــی را در خصــوص میزان آگاه ســازی در 
مــورد مضــرات روانــی و جســمانی آلودگی هــای زیســت محیطی، پایین تــر از حــد متوســط ارزیابــی كرده انــد؛ 
در حالــی كــه میــزان آگاه ســازی رســانه های تصویــری )تلویزیــون، ســینما( و مجــازی )اینترنــت و شــبكه های 
ــه  ــوب دانســته اند. ب ــی و جســمانی آلودگی هــای زیســت محیطی، مطل اجتماعــی( را در مــورد مضــرات روان
طــور كلــی، طبــق جــدول، 88 درصــد )234 نفــر( پاســخگویان در گــروه اول )كوچكتــر از 3( و 12 درصــد )32 
نفــر( آنهــا در گــروه دوم )مســاوی یــا بزرگتــر از 3( قــرار گرفته انــد؛ بنابرایــن 88% معلمــان معتقدنــد كــه میــزان 
ــی  آگاه ســازی رســانه ها در مــورد مضــرات روانــی و جســمانی آلودگی هــای زیســت محیطی در حــد مطلوب

نیســت و تنهــا 12% ایــن میــزان را در حــد مطلوبــی ارزیابــی كرده انــد.

ارزیابیمیزانعملکردرسانههایجمعیبرفرهنگ...
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ث٘بًگط اٗي اؾت كِ ، 1 ٓاٍل زض جسٍل قوبض ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  حبصل اظ آظهَى ًؿجتًتبٗج 

 ؾبظٕ زض آگبُ ه٘عاى ذصَلزض ضا  ذ٘بثبًٖ ٍ ، قٌ٘ساضًَٕقتبضٕ ّبٕ ضؾبًِه٘عاى ػولکطز  ،پبؾرگَٗبى
 زض ؛اًس تط اظ حس هتَؾظ اضظٗبثٖ كطزُ پبٗ٘ي ،هح٘غٖ ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز

ٕ اجتوبػٖ( ّب قجکٍِ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  )تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( تصَٗطٕ ّبٕ ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاىحبلٖ كِ 
عجك  ،عَض كلِٖ ث .ًساِ زاًؿتهغلَة  ،هح٘غٖ ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز زضضا 

ًفط( آًْب زض گطٍُ  32زضصس ) 12( ٍ 3اظ  كَچکتطًفط( پبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل ) 234زضصس ) 88 ،جسٍل
 زض ّب ؾبظٕ ضؾبًِ آگبُ ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 88؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِاظ  ثعضگتطزٍم )هؿبٍٕ ٗب 

 ضا ه٘عاى اٗي% 12تٌْب ٍ  زض حس هغلَثٖ ً٘ؿتهح٘غٖ  ظٗؿتّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز
 .اًس اضظٗبثٖ كطزُزض حس هغلَثٖ 

 
 اس دیدگاه فزهنگیانحفاظت اس محیط سیست  دربارۀ ها رسانه آموسضی های بزنامه (. میشان2جدول ضمارۀ )

کلجمع ّبٕ ظٗؿت هح٘غٖ آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز  267 155 

 جوغ كل
 88 234 مخالف 1گروه

 12 32 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 جمع کل

 تعذاد طبقات نمونه نام متغير
سطح 
 احتمال

 )درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

 ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبِٕ ثطًبه ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت (ضٍظًبهِ

 87 232 مخالف 1گروه 

 13 35 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 )ضازَٗ، ّبٕ قٌ٘ساضٕ آهَظقٖ ضؾبًِ ّبٕ ثطًبهِه٘عاى 
  اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت كبؾت(

 91 243 مخالف 1گروه 

 9 24 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

)تلَٗعَٗى،،  ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت ؾٌ٘وب(

 48 128 مخالف 1گروه 

 52 139 موافق 2گروه  541/5 55

کل جمع  267 155 

)ثٌط،  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت بٕ تجل٘غبتٖ(پَؾتطّ

 69 183 مخالف 1گروه 

 31 84 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 ) اٌٗتطًت ٍ ّبٕ هجبظٕ ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى
 اظ هح٘ظ ظٗؿت زضثبضٓ حفبظت ...(

 55 133 مخالف 1گروه 

 55 134 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

8 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،2 ٓزض جسٍل قوبض زٍم ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  ًتبٗج حبصل اظ آظهَى ًؿجت

 ٍ ت(ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾ ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِه٘عاى ػولکطز پبؾرگَٗبى، 
اظ  زضثبضٓ حفبظت ّب ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى ذصَلزض ضا تجل٘غبتٖ(  )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

ّبٕ  ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ زض حبلٖ كِ ثطًبهِ ؛اًس اظ ؾغح هتَؾظ اضظٗبثٖ كطزُ تط پبٗ٘ي ،هح٘ظ ظٗؿت
اظ هح٘ظ ظٗؿت  ثبضٓ حفبظتزضضا ٕ اجتوبػٖ( ّب قجکِ)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  تصَٗطٕ

ًفط( پبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل  235زضصس ) 88 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛اًس زاًؿتِبثل لجَلٖ زض ؾغح ل
؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِاظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  32زضصس ) 12( ٍ 3اظ  كَچکتط)

تط اظ  پبٗ٘ي ،٘ظ ظٗؿتاظ هح زضثبضٓ حفبظت ّب ضؾبًِ ظقٖآهَّبٕ  ثطًبهِ ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 88
  .زض ؾغح هغلَثٖ لطاض زاضز ه٘عاى اٗي كِ % هؼتمسًس12تٌْب ٍ  ؾغح هتَؾظ اؾت

 
حفاظت اس محیط  یها همایص در مطارکت ایجاد بزای های جمعی رسانه رسانی اطالع (. میشان3جدول ضمارۀ )

 اس دیدگاه فزهنگیان سیست

 جوغ كل
 88 235 مخالف 1گروه

 12 32 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 کل جمع

 تعذاد طبقات نمونه نام متغير
سطح 
 احتمال

 )درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

 اٗجبز ًَقتبضٕ ثطإ ّبٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت

 75 199 مخالف 1گروه 

 25 68 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 اٗجبز طإث قٌ٘ساضٕ ّبٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت

 78 258 مخالف 1گروه 

 22 59 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 (ٍ ... )تلَٗعَٗى ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى
حفبظت اظ هح٘ظ  ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ

 ظٗؿت

 72 199 مخالف 1گروه 

 28 75 موافق 2وه گر 555/5 55

کل جمع  267 155 

)ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى
حفبظت اظ  ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ تجل٘غبتٖ(

 هح٘ظ ظٗؿت

 75 186 مخالف 1گروه 

 35 86 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 555/5 55 54 144 مخالف 1گروه )اٌٗتطًت ٍ  ّبٕ هجبظٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

نتایــج حاصــل از آزمــون نســبت ها جهــت تحلیــل ســؤال دوم در جــدول شــمارۀ 2، بیانگــر ایــن اســت كــه 
پاســخگویان، میــزان عملكــرد رســانه های نوشــتاری )كتــاب، روزنامــه و مجلــه(، شــنیداری )رادیــو، كاســت( و 
خیابانــی )بنــر و پوســترهای تبلیغاتــی( را در خصــوص میــزان برنامه هــاي آموزشــي رســانه ها دربــارۀ حفاظت از 
محیــط زیســت، پایین تــر از ســطح متوســط ارزیابــی كرده انــد؛ در حالــی كــه برنامه هــاي آموزشــي رســانه های 
ــط  ــارۀ حفاظــت از محی ــت و شــبكه های اجتماعــی( را درب ــون، ســینما( و مجــازی )اینترن ــری )تلویزی تصوی
زیســت در ســطح قابــل قبولــی دانســته اند؛ بــه طــور كلی، طبــق جــدول، 88 درصــد )235 نفــر( پاســخگویان در 
گــروه اول )كوچكتــر از 3( و 12 درصــد )32 نفــر( آنهــا در گــروه دوم )مســاوی یــا بزرگتر از 3( قــرار گرفته اند؛ 
بنابرایــن 88% معلمــان معتقدنــد كــه میــزان برنامه هــاي آموزشــي رســانه ها دربــارۀ حفاظــت از محیــط زیســت، 

پایین تــر از ســطح متوســط اســت و تنهــا 12% معتقدنــد كــه ایــن میــزان در ســطح مطلوبــی قــرار دارد.

احمدملکیپور-موسیملکیپور-جمالمعمرحور
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ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،2 ٓزض جسٍل قوبض زٍم ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  ًتبٗج حبصل اظ آظهَى ًؿجت

 ٍ ت(ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾ ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِه٘عاى ػولکطز پبؾرگَٗبى، 
اظ  زضثبضٓ حفبظت ّب ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ ثطًبهِ ه٘عاى ذصَلزض ضا تجل٘غبتٖ(  )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

ّبٕ  ضؾبًِ آهَظقٖ ّبٕ زض حبلٖ كِ ثطًبهِ ؛اًس اظ ؾغح هتَؾظ اضظٗبثٖ كطزُ تط پبٗ٘ي ،هح٘ظ ظٗؿت
اظ هح٘ظ ظٗؿت  ثبضٓ حفبظتزضضا ٕ اجتوبػٖ( ّب قجکِ)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  تصَٗطٕ

ًفط( پبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل  235زضصس ) 88 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛اًس زاًؿتِبثل لجَلٖ زض ؾغح ل
؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِاظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  32زضصس ) 12( ٍ 3اظ  كَچکتط)

تط اظ  پبٗ٘ي ،٘ظ ظٗؿتاظ هح زضثبضٓ حفبظت ّب ضؾبًِ ظقٖآهَّبٕ  ثطًبهِ ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 88
  .زض ؾغح هغلَثٖ لطاض زاضز ه٘عاى اٗي كِ % هؼتمسًس12تٌْب ٍ  ؾغح هتَؾظ اؾت

 
حفاظت اس محیط  یها همایص در مطارکت ایجاد بزای های جمعی رسانه رسانی اطالع (. میشان3جدول ضمارۀ )

 اس دیدگاه فزهنگیان سیست

 جوغ كل
 88 235 مخالف 1گروه

 12 32 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 کل جمع

 تعذاد طبقات نمونه نام متغير
سطح 
 احتمال

 )درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

 اٗجبز ًَقتبضٕ ثطإ ّبٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت

 75 199 مخالف 1گروه 

 25 68 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 اٗجبز طإث قٌ٘ساضٕ ّبٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت

 78 258 مخالف 1گروه 

 22 59 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 (ٍ ... )تلَٗعَٗى ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى
حفبظت اظ هح٘ظ  ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ

 ظٗؿت

 72 199 مخالف 1گروه 

 28 75 موافق 2وه گر 555/5 55

کل جمع  267 155 

)ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى
حفبظت اظ  ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ تجل٘غبتٖ(

 هح٘ظ ظٗؿت

 75 186 مخالف 1گروه 

 35 86 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 555/5 55 54 144 مخالف 1گروه )اٌٗتطًت ٍ  ّبٕ هجبظٕ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى

9 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،3 ٓزض جسٍل قوبض ؾَم ؾؤالتحل٘ل  ّب جْت ًتبٗج حبصل اظ آظهَى ًؿجت

ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت(،  ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِپبؾرگَٗبى، 
ٕ ّب قجکِ)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  تجل٘غبتٖ(، تصَٗطٕ )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

 حفبظت اظ ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ ّبٕ جوؼٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ عاعال ه٘عاى ٓزضثبض ضا اجتوبػٖ(
ًفط( پبؾرگَٗبى زض  239زضصس ) 90 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛اًس ضؼ٘ف اضظٗبثٖ كطزُ، هح٘ظ ظٗؿت

؛ اًس لطاض گطفتِ( 3اظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  28زضصس ) 10( ٍ 3اظ  كَچکتطگطٍُ اٍل )
 زض هكبضكت اٗجبز ثطإ ّبٕ جوؼٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 90ي ثٌبثطاٗ

 ه٘عاىكِ اٗي % هؼتمسًس 10تٌْب ٍ  تط اظ ؾغح هتَؾظ اؾت پبٗ٘ي ،حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف
 .زض ؾغح لبثل لجَلٖ لطاض زاضز

 
اس دیدگاه حفاظت اس محیط سیست  به نسبت مثبت نگزش ایجاد در رسانه اثزگذاری (. میشان4جدول ضمارۀ )

 فزهنگیان

 ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت ثطإ ٕ اجتوبػٖ(ّب قجکِ

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت
 46 123 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 جمع کل
 95 239 مخالف 1گروه

 15 28 موافق 2گروه 555/5 55

 155 267 کل جمع

 تعذاد طبقات نمونه ًبم هتغ٘ط
سطح 
احتمال)
 درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

ضٍظًبهِ  ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
حفبظت اظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ٍ هجلِ(

 هح٘ظ ظٗؿت

 64 171 مخالف 1گروه 

قمواف 2گروه  555/5 55  96 36 

کل جمع  267 155 

 )ضازَٗ، كبؾت( ّبٕ قٌ٘ساضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ هح٘ظ  ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض

 ظٗؿت

 92 245 مخالف 1گروه 

 8 22 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

)تلَٗعَٗى،  ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ  ًؿجت هثجت ـًگط اٗجبز ؾٌ٘وب( زض

 هح٘ظ ظٗؿت

 44 117 مخالف 1گروه 

 56 155 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 75 251 مخالف 1گروه )ثٌط، پَؾتطّبٕ  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
55 555/5 

 25 66 موافق 2گروه 

نتایــج حاصــل از آزمــون نســبت ها جهــت تحلیــل ســؤال ســوم در جــدول شــمارۀ 3، بیانگــر ایــن اســت كه 
پاســخگویان، میــزان عملكــرد رســانه های نوشــتاری )كتــاب، روزنامــه و مجلــه(، شــنیداری )رادیــو، كاســت(، 
خیابانــی )بنــر و پوســترهای تبلیغاتی(، تصویــری )تلویزیون، ســینما( و مجــازی )اینترنت و شــبكه های اجتماعی( 
ــت از  ــاي حفاظ ــاركت در همایش ه ــاد مش ــراي ایج ــی ب ــانه های جمع ــاني رس ــزان اطالع رس ــارۀ می را درب
محیــط زیســت، ضعیــف ارزیابــی كرده انــد؛ بــه طــور كلــی، طبــق جــدول، 90 درصــد )239 نفــر( پاســخگویان 
ــرار  ــر از 3( ق ــا بزرگت ــاوی ی ــروه دوم )مس ــا در گ ــر( آنه ــد )28 نف ــر از 3( و 10 درص ــروه اول )كوچكت در گ
گرفته انــد؛ بنابرایــن 90% معلمــان معتقدنــد كــه میــزان اطالع رســاني رســانه های جمعــی بــراي ایجاد مشــاركت 
در همایش هــاي حفاظــت از محیــط زیســت، پایین تــر از ســطح متوســط اســت و تنهــا 10% معتقدنــد كــه ایــن 

میــزان در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد.

ارزیابیمیزانعملکردرسانههایجمعیبرفرهنگ...
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ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،3 ٓزض جسٍل قوبض ؾَم ؾؤالتحل٘ل  ّب جْت ًتبٗج حبصل اظ آظهَى ًؿجت

ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت(،  ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِپبؾرگَٗبى، 
ٕ ّب قجکِ)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  تجل٘غبتٖ(، تصَٗطٕ )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

 حفبظت اظ ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت اٗجبز ثطإ ّبٕ جوؼٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ عاعال ه٘عاى ٓزضثبض ضا اجتوبػٖ(
ًفط( پبؾرگَٗبى زض  239زضصس ) 90 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛اًس ضؼ٘ف اضظٗبثٖ كطزُ، هح٘ظ ظٗؿت

؛ اًس لطاض گطفتِ( 3اظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  28زضصس ) 10( ٍ 3اظ  كَچکتطگطٍُ اٍل )
 زض هكبضكت اٗجبز ثطإ ّبٕ جوؼٖ ضؾبًِ ضؾبًٖ اعالع ه٘عاى% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 90ي ثٌبثطاٗ

 ه٘عاىكِ اٗي % هؼتمسًس 10تٌْب ٍ  تط اظ ؾغح هتَؾظ اؾت پبٗ٘ي ،حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ّٕب ّوبٗف
 .زض ؾغح لبثل لجَلٖ لطاض زاضز

 
اس دیدگاه حفاظت اس محیط سیست  به نسبت مثبت نگزش ایجاد در رسانه اثزگذاری (. میشان4جدول ضمارۀ )

 فزهنگیان

 ّٕب ّوبٗف زض هكبضكت ثطإ ٕ اجتوبػٖ(ّب قجکِ

 حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت
 46 123 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 جمع کل
 95 239 مخالف 1گروه

 15 28 موافق 2گروه 555/5 55

 155 267 کل جمع

 تعذاد طبقات نمونه ًبم هتغ٘ط
سطح 
احتمال)
 درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

ضٍظًبهِ  ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
حفبظت اظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ٍ هجلِ(

 هح٘ظ ظٗؿت

 64 171 مخالف 1گروه 

قمواف 2گروه  555/5 55  96 36 

کل جمع  267 155 

 )ضازَٗ، كبؾت( ّبٕ قٌ٘ساضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ هح٘ظ  ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض

 ظٗؿت

 92 245 مخالف 1گروه 

 8 22 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

)تلَٗعَٗى،  ّبٕ تصَٗطٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ  ًؿجت هثجت ـًگط اٗجبز ؾٌ٘وب( زض

 هح٘ظ ظٗؿت

 44 117 مخالف 1گروه 

 56 155 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 75 251 مخالف 1گروه )ثٌط، پَؾتطّبٕ  ّبٕ ذ٘بثبًٖ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
55 555/5 

 25 66 موافق 2گروه 

11 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،4 ٓزض جسٍل قوبض چْبضم ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  حبصل اظ آظهَى ًؿجت ًتبٗج

 ٍ ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت( ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِ پبؾرگَٗبى،
حفبظت اظ هح٘ظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ثطإ اثطگصاضٕضا  تجل٘غبتٖ( )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ  تصَٗطٕ ّبٕ ضؾبًِػولکطز ه٘عاى  زض حبلٖ كِ ؛اًس ًؿتِظٗؿت زض حس ثبالٖٗ ًسا
حفبظت اظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ثطإ اثطگصاضٕضا  ٕ اجتوبػٖ(ّب قجکِهجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ 

ًفط(  230زضصس ) 86 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛ساً زض حس هغلَثٖ اضظٗبثٖ كطزُهح٘ظ ظٗؿت 
اظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  37زضصس ) 14( ٍ 3اظ  كَچکتطپبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل )

 ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ّب ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِ% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 86؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِ
 ٖه٘عاى زض حس هغلَثكِ اٗي % هؼتمسًس 12تٌْب ٍ  حس هغلَثٖ لطاض ًساضزحفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت زض  ثِ

 .اؾت
 

 حفاظت اس محیط سیست به نسبت رفتار مثبت تغییز ایجاد در های جمعی رسانه اثزگذاری (. میشان5جدول ضمارۀ )

ثِ حفبظت  ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض تجل٘غبتٖ(
 اظ هح٘ظ ظٗؿت

کل جمع  267 155 

اٌٗتطًت ٍ )ّبٕ هجبظٕ  اثطگصاضٕ ضؾبًِ ه٘عاى
 ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ّبٕ اجتوبػٖ( قجکِ

 ثِ حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت

 39 154 مخالف 1گروه 

 61 163 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 جمع کل
 86 235 مخالف 1گروه

 14 37 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 جمع کل

سطح  تعذاد طبقات نمونه نام متغير
احتمال)
 درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

ضٍظًبهِ ٍ ، ّبٕ ًَقتبضٕ )كتبة ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ  ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز هجلِ( زض

 هح٘ظ ظٗؿت

 555/5 55 86 235 مخالف 1گروه 

 14 37 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 زض )ضازَٗ، كبؾت( ّبٕ قٌ٘ساضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى

 هح٘ظ ظٗؿتحفبظت اظ  ثِ ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز
 555/5 55 88 235 مخالف 1گروه 

 12 32 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 555/5 55 78 257 مخالف 1گروه  ّبٕ تصَٗطٕ )تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( زض ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى

 22 65 موافق 2گروه 

نتایــج حاصــل از آزمــون نســبت ها جهــت تحلیــل ســؤال چهــارم در جــدول شــمارۀ 4، بیانگــر ایــن اســت 
كــه پاســخگویان، میــزان عملكرد رســانه های نوشــتاری )كتــاب، روزنامــه و مجله(، شــنیداری )رادیو، كاســت( 
و خیابانــی )بنــر و پوســترهای تبلیغاتــی( را بــرای اثرگــذاری در ایجاد نگرش مثبت نســبت به حفاظــت از محیط 
زیســت در حــد باالیــی ندانســته اند؛ در حالــی كــه میــزان عملكــرد رســانه هاي تصویــری )تلویزیــون، ســینما( و 
مجــازی )اینترنــت و شــبكه های اجتماعــی( را بــرای اثرگــذاری در ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت بــه حفاظــت 
از محیــط زیســت در حــد مطلوبــی ارزیابــی كرده انــد؛ بــه طــور كلــی، طبــق جــدول، 86 درصــد )230 نفــر( 
پاســخگویان در گــروه اول )كوچكتــر از 3( و 14 درصــد )37 نفــر( آنهــا در گــروه دوم )مســاوی یــا بزرگتــر 
از 3( قــرار گرفته انــد؛ بنابرایــن 86% معلمــان معتقدنــد كــه میــزان عملكــرد رســانه ها در ایجــاد نگــرش مثبــت 
نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت در حــد مطلوبــی قــرار نــدارد و تنهــا 12% معتقدنــد كــه ایــن میــزان در 

حــد مطلوبی اســت.

احمدملکیپور-موسیملکیپور-جمالمعمرحور
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11 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،4 ٓزض جسٍل قوبض چْبضم ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  حبصل اظ آظهَى ًؿجت ًتبٗج

 ٍ ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت( ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِ پبؾرگَٗبى،
حفبظت اظ هح٘ظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ثطإ اثطگصاضٕضا  تجل٘غبتٖ( )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ  تصَٗطٕ ّبٕ ضؾبًِػولکطز ه٘عاى  زض حبلٖ كِ ؛اًس ًؿتِظٗؿت زض حس ثبالٖٗ ًسا
حفبظت اظ  ثِ ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ثطإ اثطگصاضٕضا  ٕ اجتوبػٖ(ّب قجکِهجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ 

ًفط(  230زضصس ) 86 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛ساً زض حس هغلَثٖ اضظٗبثٖ كطزُهح٘ظ ظٗؿت 
اظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  37زضصس ) 14( ٍ 3اظ  كَچکتطپبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل )

 ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ّب ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِ% هؼلوبى هؼتمسًس كِ 86؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِ
 ٖه٘عاى زض حس هغلَثكِ اٗي % هؼتمسًس 12تٌْب ٍ  حس هغلَثٖ لطاض ًساضزحفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت زض  ثِ

 .اؾت
 

 حفاظت اس محیط سیست به نسبت رفتار مثبت تغییز ایجاد در های جمعی رسانه اثزگذاری (. میشان5جدول ضمارۀ )

ثِ حفبظت  ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض تجل٘غبتٖ(
 اظ هح٘ظ ظٗؿت

کل جمع  267 155 

اٌٗتطًت ٍ )ّبٕ هجبظٕ  اثطگصاضٕ ضؾبًِ ه٘عاى
 ًؿجت هثجت ًگطـ اٗجبز زض ّبٕ اجتوبػٖ( قجکِ

 ثِ حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت

 39 154 مخالف 1گروه 

 61 163 موافق 2گروه  555/5 55

کل جمع  267 155 

 جمع کل
 86 235 مخالف 1گروه

 14 37 موافق 2گروه 555/5 55
 155 267 جمع کل

سطح  تعذاد طبقات نمونه نام متغير
احتمال)
 درصذ(

سطح 
 احتمال

سطح 
 معناداری

ضٍظًبهِ ٍ ، ّبٕ ًَقتبضٕ )كتبة ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ  ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز هجلِ( زض

 هح٘ظ ظٗؿت

 555/5 55 86 235 مخالف 1گروه 

 14 37 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 زض )ضازَٗ، كبؾت( ّبٕ قٌ٘ساضٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى

 هح٘ظ ظٗؿتحفبظت اظ  ثِ ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز
 555/5 55 88 235 مخالف 1گروه 

 12 32 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 555/5 55 78 257 مخالف 1گروه  ّبٕ تصَٗطٕ )تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( زض ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى

 22 65 موافق 2گروه 

11 
 

 
ث٘بًگط اٗي اؾت كِ  ،5 ٓزض جسٍل قوبض پٌجن ؾؤالتحل٘ل ّب جْت  ًتبٗج حبصل اظ آظهَى ًؿجت

 (،ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت ،)كتبة ّبٕ ًَقتبضٕ ضؾبًِه٘عاى ػولکطز پبؾرگَٗبى، 
ٕ ّب قجکِ)تلَٗعَٗى، ؾٌ٘وب( ٍ هجبظٕ )اٌٗتطًت ٍ  تجل٘غبتٖ(، تصَٗطٕ )ثٌط ٍ پَؾتطّبٕ ذ٘بثبًٖ

ذ٘لٖ ضؼ٘ف زض ًظط  ،ظٗؿت حفبظت اظ هح٘ظ ثِ ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط ثطإ اٗجبزضا اجتوبػٖ( 
 11( ٍ 3اظ  كَچکتطًفط( پبؾرگَٗبى زض گطٍُ اٍل ) 238زضصس ) 89 ،عجك جسٍل ،عَض كلِٖ ث ؛اًس گطفتِ

% هؼلوبى هؼتمسًس 89؛ ثٌبثطاٗي اًس ( لطاض گطفت3ِاظ  ثعضگتطًفط( آًْب زض گطٍُ زٍم )هؿبٍٕ ٗب  37زضصس )
حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت زض حس ثبالٖٗ  ثِ ًؿجت جت ضفتبضهث تغ٘٘ط اٗجبز زض ّب ضؾبًِه٘عاى ػولکطز كِ 

 .زض حس هغلَثٖ لطاض زاضز ه٘عاىكِ اٗي % هؼتمسًس 11تٌْب ٍ  لطاض ًساضز
 

 گیزی بحث و نتیجه
ّبٕ  اضظـ زض هَضز ؾبظٕ فطٌّگّبٕ جوؼٖ ثط  اضظٗبثٖ ه٘عاى ػولکطز ضؾبًِ ،ّسف اٗي پػٍّف

 ،ًكبى زاز كِ ثِ عَض كلٖ ،ّبٕ اٗي پػٍّف ٗبفتِ .ثَز اىهٌغمٔ زّلطفطٌّگ٘بى  اظ زٗسگبُهح٘غٖ  ظٗؿت
 اظ زٗسگبُ ،هح٘غٖ ظٗؿتّبٕ  اضظـزض هَضز  ؾبظٕ فطٌّگ إّبٕ جوؼٖ ثط ػولکطز ضؾبًِه٘عاى 

 ،پػٍّف اٍل ؾؤال اظ ثطضؾٖزؾت آهسُ ِ ًتبٗج ث .ثَزُ اؾتزض ؾغح پبٌٖٗ٘  هٌغمٔ زّلطاىفطٌّگ٘بى 
ّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ هضطات هَضز زض ّبٕ جوؼٖ ًِؾبظٕ ضؾب آگبُ كِ ه٘عاى ًكبى زاز

ّبٕ  ثسٗي صَضت كِ ضؾبًِ ؛زض ؾغح پبٌٖٗ٘ لطاض زاضز هٌغمٔ زّلطاىفطٌّگ٘بى  اظ زٗسگبُ ،هح٘غٖ ظٗؿت
ً٘ع تجل٘غبتٖ(   پَؾتطّبٕ )ثٌط، ذ٘بثبًٍٖ  قٌ٘ساضٕ )ضازَٗ، كبؾت( ضٍظًبهِ ٍ هجلِ(، ،)كتبة ًَقتبضٕ

ّبٕ  آلَزگٖ ضٍاًٖ ٍ جؿوبًٖ فطٌّگ٘بى اظ هضطات ٖبٗس زض ضاؾتبٕ افعاٗف آگبّق ٍ آًچٌبى كِ ثبٗس

کل جمع حفبظت اظ هح٘ظ ظٗؿت ًؿجت ثِ ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز  267 155 

ّبٕ ذ٘بثبًٖ )ثٌط، پَؾتطّبٕ  ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
ثِ حفبظت اظ  ًؿجت ضفتبض هثجت تغ٘٘ط اٗجبز تجل٘غبتٖ( زض
 هح٘ظ ظٗؿت

 14/5 55 87 233 مخالف 1گروه 

 13 34 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

ّبٕ  )اٌٗتطًت ٍ قجکِ ّبٕ هجبظٕ ضؾبًِ اثطگصاضٕ ه٘عاى
حفبظت اظ  ًؿجت ثِ ضفتبض هثجت طتغ٘٘ اٗجبز اجتوبػٖ( زض
 هح٘ظ ظٗؿت

 555/5 55 58 154 مخالف 1گروه 

 42 113 موافق 2گروه 

کل جمع  267 155 

 جوغ كل
 555/5 55 89 238 مخالف 1گروه

 11 28 موافق 2گروه
 155 267 جمع کل

نتایــج حاصــل از آزمــون نســبت ها جهــت تحلیــل ســؤال پنجــم در جــدول شــمارۀ 5، بیانگــر این اســت كه 
پاســخگویان، میــزان عملكــرد رســانه های نوشــتاری )كتــاب، روزنامــه و مجلــه(، شــنیداری )رادیــو، كاســت(، 
خیابانــی )بنــر و پوســترهای تبلیغاتی(، تصویری )تلویزیون، ســینما( و مجــازی )اینترنت و شــبكه های اجتماعی( 
را بــرای ایجــاد تغییــر مثبــت رفتــار نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت، خیلــی ضعیــف در نظــر گرفته انــد؛ به 
طــور كلــی، طبــق جــدول، 89 درصــد )238 نفــر( پاســخگویان در گــروه اول )كوچكتــر از 3( و 11 درصــد )37 
نفــر( آنهــا در گــروه دوم )مســاوی یــا بزرگتــر از 3( قــرار گرفته انــد؛ بنابرایــن 89% معلمــان معتقدنــد كــه میــزان 
عملكــرد رســانه ها در ایجــاد تغییــر مثبــت رفتــار نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت در حــد باالیــی قــرار 

نــدارد و تنهــا 11% معتقدنــد كــه ایــن میــزان در حــد مطلوبــی قــرار دارد.

بحث و نتیجه گیری
هــدف ایــن پژوهــش، ارزیابــی میــزان عملكــرد رســانه های جمعــی بــر فرهنگ ســازی در مــورد ارزش هــای 
زیســت محیطی از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران بــود. یافته هــای ایــن پژوهــش، نشــان داد كــه بــه طــور 

ارزیابیمیزانعملکردرسانههایجمعیبرفرهنگ...
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ــت محیطی، از  ــای زیس ــورد ارزش ه ــازی در م ــرای فرهنگ س ــی ب ــانه های جمع ــرد رس ــزان عملك ــی، می كل
دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران در ســطح پایینــی بــوده اســت. نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی ســؤال 
ــی و جســمانی  ــورد مضــرات روان ــی در م ــزان آگاه ســازی رســانه هاي جمع اول پژوهــش، نشــان داد كــه می
آلودگی هــای زیســت محیطی، از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلران در ســطح پایینی قــرار دارد؛ بدیــن صورت 
كــه رســانه های نوشــتاری )كتــاب، روزنامــه و مجلــه(، شــنیداری )رادیــو، كاســت( و خیابانــی )بنــر، پوســترهای 
 تبلیغاتــی( نیــز آنچنــان كــه بایــد و شــاید در راســتای افزایــش آگاهــی فرهنگیــان از مضــرات روانی و جســمانی 
ــان  ــدگاه فرهنگی ــه از دی ــت ك ــی اس ــن در حال ــد. ای ــل نمی كنن ــر عم ــت محیطی مثمرثم ــای زیس آلودگی ه
منطقــۀ دهلــران، رســانه های تصویــری )تلویزیــون، ســینما( و مجــازی )اینترنت و شــبكه های اجتماعی(، نســبت 
بــه دیگــر رســانه ها در مــورد میــزان آگاه ســازی مضــرات روانــی و جســمانی آلودگی هــای زیســت محیطی، 
ــی  ــانه هاي جمع ــي رس ــاي آموزش ــزان برنامه ه ــه می ــان داد ك ــا نش ــن یافته ه ــد؛ همچنی ــری دارن ــرد بهت عملك
ــی نیســت. در ایــن  ــان منطقــۀ دهلــران در حــد مطلوب ــارۀ حفاظــت از محیــط زیســت از دیــدگاه فرهنگی درب
بیــن، رســانه های خیابانــی، شــنیداری و نوشــتاری، عملكــرد پایینــی در خصــوص میــزان برنامه هــای آموزشــی 
دربــارۀ حفاظــت از محیــط زیســت دارنــد؛ ولــی همیــن یافتــه نشــان می دهــد كــه میــزان برنامه هــای آموزشــی 
رســانه های تصویــری و مجــازی، مطلــوب بــوده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش همســو بــا نتایجــی اســت كــه چان 
)1998( در پژوهش هــای خــود گــزارش كــرده اســت. یكــی دیگــر از یافته هــای پژوهــش، نشــان می دهــد كــه 
میــزان اطالع رســاني رســانه های جمعــی بــراي ایجــاد مشــاركت در همایش هــاي حفاظــت از محیــط زیســت 
از دیــدگاه فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران در حــد مطلوبــی نیســت و در ایــن بیــن، رســانه های نوشــتاری، خیابانــی و 
شــنیداری نیــز نقــش بســیار كمرنگــی دارنــد. یافتــۀ مرتبــط بــا ســؤال چهــارِم تحقیــق، حاكــی از ایــن اســت كه 
میــزان اثرگــذاري رســانه های خیابانــی، شــنیداری و نوشــتاری در ایجــاد نگــرش مثبــت نســبت بــه حفاظــت از 
محیــط زیســت، پاییــن اســت؛ در حالــی كــه میــزان اثرگــذاری رســانه های مجــازی و تصویــری در ســطحی 
باالتــر از حــد متوســط قــرار دارد. نتایــج بــه دســت آمــده توســط چــان )1998( بــا یافته هــای ایــن پژوهــش در 
ارتبــاط بــا رســانه های نوشــتاری همخوانــی نــدارد. آخریــن یافتــۀ ایــن پژوهــش كــه در ارتبــاط بــا ســؤال پنجــم 
بــود، نشــان داد كــه میــزان اثرگــذاري رســانه های جمعــی در ایجــاد تغییــر مثبــت رفتــار نســبت بــه حفاظــت از 
محیــط زیســت در حــد مطلوبــی نیســت و در ایــن بیــن، رســانه های نوشــتاری، خیابانــی و شــنیداری عملكــرد 
بســیار ضعیفــی دارنــد؛ بــه طــور كلــی، می تــوان نتیجــه گرفــت كــه رســانه های جمعــی در وضعیــت موجــود، 
ــران نمی شــوند؛  ــۀ دهل ــان منطق ــن فرهنگی ــورد ارزش هــای زیســت محیطی در بی باعــث فرهنگ ســازی در م
ــی،  ــانه های جمع ــۀ رس ــت هم ــری از ظرفی ــا بهره گی ــت اندركاران ب ــئوالن و دس ــه مس ــت ك ــن الزم اس بنابرای
اقدامــات الزم را بــرای بهبــود عملكــرد خــود در راســتای فرهنگ ســازی ارزش هــای زیســت محیطی در بیــن 

فرهنگیــان منطقــۀ دهلــران بــه عمــل آورنــد. 

احمدملکیپور-موسیملکیپور-جمالمعمرحور



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

144

فصلنامه علمي- ترويجي

منابع و مآخذ 
الف( فارسی
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حفاظــت از محیــط زیســت«، همایــش تغییــر اقلیــم و راهــی به ســوی آیندۀ پایــدار، تهــران: ســازمان مردم نهــاد جمعیت حامیــان زمین.

ــان  ــای متخصص ــی دیدگاه ه ــردم )بررس ــت محیطی م ــگ زیس ــای فرهن ــون در ارتق ــش تلویزی ــب؛ )1389(، نق ــب زاده، زین - غری
ــوم اجتماعــی، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی. ارتباطــات و محیــط زیســت(، پایان نامــۀ كارشناســی ارشــد، دانشــكدۀ عل

- فرهنگــی، علی اكبــر، طاهــر روشــندل  اربطانــی و میكائیــل برقــی؛ )1383(، »نگرشــی بــر بنیان هــای نظــری مدیریــت ســازمان های 
رســانه ای«، دانــش مدیریــت، شــمارۀ 66، 85 -114.

- گــودرزی، محســن و محســن اشــراقی؛ )1394(، »ارتباطــات زیســت محیطــی و آسیب شناســی نقــش زیســت محیطــی رســانه های 
ایرانــی«، فصلنامــۀ پژوهش هــای ارتباطــی، ســال 22، شــمارۀ 4، 31-9. 

- مــرادی، گلمــراد، نجــات محمدفــر و جــواد محلوجــی؛ )1393(، بررســی رابطۀ بین اســتفاده از رســانه های جمعی و مســئولیت پذیری 
جوانان )مطالعۀ موردی: شــهر كرمانشــاه(، فصلنامۀ توســعه اجتماعی، دورۀ 8، شــمارۀ 3، 97 -118.

- واالیــي، عیســي؛ )1384(، الگوهــاي رفتــار بــا طبیعــت و محیــط زیســت از دیــدگاه قــرآن و ســنت، رشــتۀ علــوم قــرآن و احادیــث، 
رســالۀ دكتــری، دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات، تهــران.
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