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تحلیل و بررسی وضعیت برنامههای محیطزیستی شبکۀ یک سیما
با استفاده از روش تحلیل عاملی
 مریم الریجانی؛ استادیار گروه آموزش محیطزیست ،دانشکدۀ علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 مصطفی نادری*؛ دانشجوی دکتری آموزش محیطزیست ،دانشکدۀ علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 سید محمد شبیری؛ استاد گروه آموزش محیطزیست ،دانشکدۀ علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 لعبت زبردست؛ استادیار گروه برنامهریزی محیطزیست ،دانشکدۀ محیطزیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
این مقاله سعی دارد در قالب پژوهشی معیارهاي مهم در بررسی عملکرد برنامههاي محیطزیستی شبکۀ یک سیما را با استفاده از روش
تحلیل عاملی اکتشافی با ابزار پرسشنامه که توسط  70نفر از خبرگان سیما تکمیل شده است ،بررسی و اولویتبندي نماید و در نهایت
پیشنهادهایی براي ارتقاء سطح برنامههاي محیطزیستی ارائه دهد .در این راستا معیارهاي در نظر گرفته شده عبارتند از :اجزاي اصلی
محیطزیست که شامل آب ،خاک ،هوا و تنوعزیستی میباشد .عاملهاي استخراج شده از مدل توسعۀ پایدار با تحلیل عاملی اکتشافی
که شامل شش بعد سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،تکنولوژي ،قانونی و زیستمحیطی هستند ،به منزلۀ متغیر مستقل و اجزاء اصلی
محیطزیست به منزلۀ متغیر وابسته در مدل رگرسیون چندمتغیره خطی به کمک نرمافزار SPSS22بهکار گرفته شد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که در بعد آب ،معیار محیطزیست با امتیاز  0/539بیشترین و معیار تکنولوژي با امتیاز  0/036کمترین تأﺛیر را در ارزیابی
میزان کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهاي توسعۀ پایدار دارد .همچنین در بعد خاک معیار اجتماعی با امتیاز  0/309بیشترین
و معیار سیاسی با امتیاز  0/203کمترین ،در بعد هوا معیار قانونی با امتیاز  0/310بیشترین و معیار اقتصادي با امتیاز  0/175کمترین،
در بعد تنوع زیستی معیار زیست محیطی با امتیاز  0/714بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز  0/006کمترین تاﺛیر را در ارزیابی میزان
کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهاي توسعۀ پایدار دارد .در نهایت با اﻃمینان  95درصد مﻰتوان گفت که از نظر کارشناسان،
کیفیت کلی برنامههاي شبکۀ یک سیما در حوزۀ محیطزیست پایین بوده است.
کلید واژگان :آموزش محیطزیست ،توسعۀ پایدار ،روش تحلیل عاملی ،شبکههاي تلویزیون ،شبکۀ یک سیما.
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 .1مقدمه
ر سانههاي همگانی به کمک برنامههاي منا سب جذاب
و سررررگرمکن نده میتوان ند ارزش ها و اف کار نوین را به
کشورهاي توسعهنیافته انتقال دهند .گسترش اندیشههاي
عقالنی و منطقی به دن بال خود ب یداري اف کار عمومی،
ایجاد روحیۀ تعاون ،باالبردن سطح آگاهی ،آموزش فنون و
حرفهها و مانند آن را در پی خواهد داشت و به این ﻃریق،
فرهنگ صحیح گ سترش مییابد ] .[7بنابراین ر سانههاي
جمعی از عوامل اسراسری رسریدن به توسرعۀ همهجانبه و
پایدارند ] .[15یکی از پرکاربردترین رسرررانه ها ،تلویزیون
اسرررت که امروزه نزد هر خانوار ،جای گاه ویژه و یکی از
اساسیترین وسایل ابتدایی است که در خانوارهاي جوامع
مختلف وجود دارد .در کشررور ایران نیز مردم زیادي ،زمان
خود را به تماشررراي برنامههاي پخش شرررده از تلویزیون
اختصاص میدهند ].[10
توسررعۀ پایدار ﻃبق تعریفی که براي اولین بار توسررط
کمیسیون جهانی محیطزیست ارائه شده است ،به شکلی
از تو سعه گفته می شود که ضمن برآوردن نیاز زمان حال،
تهدیدي براي رفع نیاز آیندگان ایجاد نکند .در این تعریف
به دو مفهوم "نیازها" و "محدودیت" اشرراره شررده ،بدین
معنا که نیازهاي اسررراسررری با توجه به محدودیت منابع و
وضرررعیت اقتصرررادي ،اجتماعی و زیسرررتمحیطی جوامع
بایسررتی اولویتبندي گردند تا کمترین آسرریب را بههمراه
داشرررته باشرررند ] [29و این امر به نوبۀ خود حاکی از آن
ا ست که اهداف تو سعۀ پایدار باید در هر ک شوري به ﻃور
عملیاتی و خاص آن کشور تعریف شود ] .[11مطرح شدن
توسرررعۀ پایدار در سرررالهاى اخیر به ویژه بعد از گزارش
 1987از سوى کمی سیون جهانﻰ محیطزی ست و تو سعه
نشرران از وخامت اوضرراع محیطزیسررتﻰ جهان دارد .دنیاى
امروز تحت فشررارهاى متعدد اقتصررادى ،محیطزیسررتﻰ و
اجتماعﻰ قرار گرفته ا ست .در سه دهه اخیر ن شانههایﻰ از
پدید آمدن تو سعۀ پایدار براى پا سخ به ف شارها به چ شم
میخورد ] .[12اگرچه سرررابقۀ این ایده به کمیسررریون
محیطزیسرررت و توسرررعه برمیگردد ،اما گزارش "آیندۀ
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مشررترک ما" به این مفهوم اعتبار ویژهاى بخشررید و از آن
پس مسرررائل توسرررعه و محیطزیسرررت در کانون توجه و
دسرررتور کار سرررراز مان م لل قرار گر فت .کنفرانس هاي
بینالمللی متعددي در زمینۀ حفاظت از محیطزیسرررت و
توسررعۀ پایدار تشررکیل شررد که "کنفرانس محیط زیسررت
ا ستکهلم" در سال " ،1972کمی سیون براتلند" در سال
، "1987کنفرانس زمین" ریودوژانیرو در سرررال ،"1992
اجالس جهانﻰ توسعۀ پایدار ژوهانسبورگ" در سال 2002
و "کنفرانس ریو  "20 +در سررال  2012از مهمترین آنها
محسوب می شود ] .[11اسناد و گزارشهاى حاصل از این
کنفرانس ها از جم له "گزارش آی ندۀ مشرررترک" بر نا مۀ
اجرایﻰ و رهنمودهاى عملﻰ را براى تحقق توسرررعۀ پایدار
ارائه کردهاند .توسررعۀ پایدار ،از معدود مفاهیم و شرررایطی
است که هم داراي جذابیتهاي خاصی براي سیاستمداران
و تصرررمیمسرررازان اسرررت و هم با آرمانهاي افراد جوامع
همخوانی دارد ] [18تو سعۀ پایدار براي پا سخ به مع ضالت
اقت صادي ،محیطزی ستی و اجتماعی دنیاي امروز از سوي
دانشرررمندان مطرح و به ﻃور گسرررترده توسرررط دولتها،
نهادهاي بینالمللی ،شررررکتهاي تجاري و سرررازمانهاي
غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته اسرررت ] .[23توسرررعۀ
پایدار همچنین بر اهمیت وجود چشرماندازهاي بلند مدت
در مورد نتی جۀ ف عال یت هاي امروز و هم کاري ج هانی در
بین کشرررورها براي رسررریدن به راه حل هاي مؤﺛر تأکید
میکند .این عناصر توسعه پایدار که هدف کلیدي و نهایی
ک شورها ست ،با توجه به سیا ستهاي داخلی ،منطقهاي و
بینالمللی در قرن  21درآورده ا ست ] .[16همچنین ا صل
یک اعالمیه ریو حاکی از آن ا ست که ان سان ،محور توجه
توسعۀ پایدار است و انسانها مستحق یک زندگی سالم و
همگام با ﻃبیعت میباشند ] [6در توسعۀ پایدار" ،انسان"
محور تو سعه و سزاوار بهدا شت ،امنیت ،فرهنگ ،آموزش،
دانش و توسعۀ ارتباﻃات و اﻃالعات است ].[32
سررلطه و سرریطرۀ تصررویر در جهان امروز به رسررانهها
بهویژه تلویزیون جای گاه و موقع یت ویژهاي بخشررر یده که
دیگر غیرممکن است خانهاي بدون تلویزیون باشد یا کسی
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بخ شی از وقت روزانۀ خود را به آن اخت صاص ندهد .گاهی
حتی به خاﻃر اختالف سلیقهها بهخ صوص میان والدین و

بحران کمآبی)" بیان شد که با توجه به گستردگی مسائل
محیطزی ستی و ضرورت توجه به آنها بهخ صوص بحران

کود کان ،بیش از یک تلویزیون در خا نه ها وجود دارد تا
هرکسی بنا به عالقۀ خود از آن استفاده کند ].[5
تلویزیون از یک سررو ،رسررانهاي اسررت که همۀ قواي
ادراکی انسررران (ع قل ،خ یال و وهم) را ت حت تأﺛیر قرار

کم آبی در کشور ایران ،نیاز مبرمی به آگاهسازي و آموزش
عمومی ج هت ات خاذ رف تار هاي م ناسرررب در این زمی نه
اح ساس می شود .در پژوهش فوق با ا ستفاده از دو روش
کیفی و کمی ،تحلیل بر روي سه منبع خبري ایرنا ،وزارت

میدهرد .از این رو ،یکی از ویژگیهراي متمرایز کننردۀ
تلویزیون کیف یت و جذاب یت آن اسرررت .این ویژگی جزء
جدان شدنی این ر سانه ا ست .تمرکز و توجه چ شم و گوش
را میﻃل بد ،توجه را به حرکت در یک فضررراي کوچک
معطوف میکند ].[9
مرور اجمالی نظریهها نشان میدهد ،تلویزیون رسانهاي
ا ست با گ ستردگی ب سیار ،مخاﻃبان فراوان و کارکردهاي
متعدد که برا ساس نظریۀ واب ستگی ،براي ک سب اﻃالعات
دربارۀ محیط و انتقال ارزش ها ،مخاﻃب به آن وابسرررته
است ،چرا که تلویزیون به عنوان یک رسانه با فراهم آوردن
اﻃالعات مختلف و چارچوبهاي مفهومی براي تف سیر این
اﻃالعات ،به نگرشهاي افراد درخصرروص مسررائل مختلف
جامعه جهت میدهد ] .[14بر اسرراس این نظریه ،شررخ
در ج هت دسررررت یافتن به اﻃال عات مورد ن یاز خود،
هدفهاي خاصررری را براي خود ترسررریم میکند ،همانند

نیرو و صداوسیما با تأکید بر بحران کمآبی در کشور ایران
صررورت گرفت .نتایج نشرران داد که رسررانۀ خبري ایرنا با
بیشررترین تعداد خبر و صررداوسرریماي جمهوري اسررالمی
ایران با کمترین تعداد خبر به پو شش خبري از بحران کم
آبی پرداختهاند و همچنین تحلیلهاي کیفی نشررانگر لزوم
وجود تعریفی در ست از م سائل پیچیده محیطزی ستی نزد
کن شگران ر سانه و تمرکز بی شتر ر سانههاي ت صویري بر
روي اخبار محیطزیستی بود ].[24
در مطالعهاي دیگر با عنوان "نقش و کارکرد رسانههاي
جمعی در ﻃرح م سائل زی ستمحیطی" ،به اهمیت ر سانه
در ﻃرح م سائل و نهادینه کردن قوانین زی ستمحیطی که
به بسرررط حفاظت از محیطزیسرررت در اذهان مردم منجر
میشرررود ،مورد تحلیل نظري قرار گرفته اسرررت .در ادامه
بیان میدارد که دهۀ  ،60دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز
جدي توجه به محیطزیسررت در رسررانهها بود که موجب

آنچه که در تئوري اسررتفاده و رضررایتمندي وجود دارد و
کمکم فرد به اﻃالعات رسانهها وابسته میشود ،اما شخ
نسرربت به همۀ رسررانهها به یک اندازه وابسررته نمیشررود.

جلب توجه تودۀ جامعه به محیطزی ست شد .در ایران نیز
توجه به مسرررئلۀ محیطزیسرررت به ویژه در دهههاي اخیر
افزایش یافته و به همین منظور قوانینی براي توجه بی شتر

افزون بر آن ،ﻃبق نظر گیرردنز ،تلویزیون را می توان
وسیلهاي جهت دسترسی به اﻃالعات دانست که بسیاري
از ف عال یت هاي اجت ماعی ،ازجم له آ گاهی و رف تار هاي
شهروندي به آن واب سته ا ست .برا ساس نتایج پژوهشهاي
انجام شده ،برنامههاي رادیو و تلویزیون در زمینۀ آگاهی و
رفتارهاي شررهروندي تأﺛیرات متفاوت داشررته و برحسررب
عوا مل مختلف چون نوع بر نا مه ،جنس ،سرررن و غیره،
اﺛرگذاري معنادار بوده است ].[26
در پژوهشررری با عنوان "ارزیابی عملکرد رسرررانه هاي
خبري ایران با اسرررتفاده از نقد رتوریک (مطالعۀ موردي:

به مسائل زی ستمحیطی در رسانه ها وضع گردیده است.
نگرش و تأﺛیرپذیري مردم از رسانهها ،بر نوع رفتار آنها با
محیطزی ست تأﺛیر میگذارد ،به همین دلیل رسانهها تأﺛیر
به سزایی در فرهنگ سازي محیطزی ستی مردم و حفاظت
از محیطزیست دارند ].[1
در پژوهشررری ت حت عنوان "بررسررری نقش تبلی غات
دیداري و تأﺛیر آن در حفظ محیط زیسررت" ،به بررسرری
نقش تبلیغات دیداري و تأﺛیر آن در حفظ محیطزی ست با
رویکرد اصالح الگوي مصرف پرداخته شد که با استفاده از
مدل سررره مرحلهاي رفتار مصررررفکننده کاتلر ،اﺛر آنها بر
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متغیر وابسررته حفظ محیطزیسررت سررنجیده شررده اسررت.
جامعۀ آماري تحقیق ،سرررطح شرررهر تهران بوده اسرررت،
برر سیهاي تحقیق ن شان داد که جذابیت الزم براي جلب
توجه افراد به پیامهاي محیطزیستی در رسانههاي دیداري
کم اسرررت؛ بهﻃوريکه که تبلیغات تلویزیونی ،اینترنتی و
غیره حاوي پیام هاي محیطزیسرررتی نتوانسرررتهاند توجه

هوایی در قطب شمال ،تأﺛیرات بهدا شتی آن نیز بر جوامع
قابل تأیید است ،ولی در عین حال انجام نظارت بر وضعیت
محیطزیست در مناﻃق قطب شمال دشوار است .به همین
دلیل با ا ستفاده از قدرت ر سانه ارتباط جمعی ،یک شبکۀ
جهانی رسانهاي از شهروندان را براي جمعآوري مشاهدات
زیسرررتمحیطی در این منطقه جذب میکن ند و به ارتقاء

م خاﻃ بان را به خود ج لب ک ند ،ا ما در مرح لۀ عال قه و
دلبستگی و نیز رفتار مؤﺛر بودهاند ].[19
نتررایج حرراصررررل از پژوهشررری بررا عنوان "ارزیررابی
محیطزیست در آموزش عالی :ارزیابی دانش محیطزیستی
دانشجویان دانشگاههاي دولتی مازندران" نیز نشان داد که
راب طۀ نیروم ندي بین اسرررت فاده از رسررررا نه ها و دانش
محیطزی ستی دان شجویان وجود دا شته ا ست و ابزارهاي

آگاهیهاي زیسررتمحیطی و بهبود شرررایط منطقه کمک
میکنند ].[22
پژوهشررری در ترک یه با عنوان "بررسررری نگرش هاي
محیطزیسررتی دانشررجویان دورۀ کارشررناسرری" صررورت
پذیرفت ،دریافتند که ح سا سیت ن سبت به محیطزی ست و
آ گاهی محیطزیسرررتی بر حسرررب کاربرد فنآوري هاي
مختلف ،متفاوت اسرررت و افرادي که از سرررواد ،آگاهی و

اﻃالعاتی میتوانند خیلی سررریعتر از تعامالت شررخصرری،
اﻃالعات محیطزیستی را انتقال دهند .این نتایج نشان داد
که بین ﻃرز تلقی خانواده از محیطزی ست ،منابع اﻃالعاتی
(تلویزیون) و پایگاه اجتماعی و اقتصرررادي دانشرررجویان
ارتباط مثبت و معنیداري وجود دارد ].[25
در پژوهش هایی که به نقش معل مان در آموزش هاي
محیطزی ستی پرداختهاند ،بیان میدارند رسانههاى جمعی

حسررراسررریت محیطزیسرررتی از ﻃریق رسرررانهها از جمله
تلویزیون برخوردار بود ند ،توانسرررت ند به بهترین نحو با
مشکالت محیطزیستی مقابله نمایند ].[17
در تحقیقی با عنوان "پایداري محیطزیسررت به عنوان
چالشررری براي رسرررانهها و روزنامهنگاري" عنوان میکند
ایماژها در ر سانههاي عامهپ سند ،نگرشهاي م سلط دربارۀ
بهرهبرداري از دنیاي ﻃبیعت را به جاي کاهش مصرف و یا

از فاکتورهاى مؤﺛر در ایجرراد و فرهنگسازى ارزشهاى
زیستمحیطی در جامعه به حساب میآیند که استفاده از
ظرفیت نهفته در آنها میتواند ما را در رسرررریدن به یک
جامعه دوستدار ﻃبیعت و محیطزیسرررت یارى کند؛ لذا

حفاظت از زمینهاي بکر تداوم میبخشرند .به این ترتیب،
موضوعات و دغدغههاي اصلی ارتباﻃات زیستمحیطی ،در
تقاﻃع "ارتباﻃات ری سک"" ،ارتباﻃات بحران"" ،ارتباﻃات
سالمت"" ،ارتباﻃات علم" و ارتباﻃات فاجعه قرار میگیرد

هرگونه برنامهریزى کالن براى استفادۀ بهینه از عملکرد
رسانهها نیاز به شناسایی عمیق این حیطه و پژوهشهایی
در زمینرره این عملکردها دارد .لذا در این راستا اهداف
پژوهشهرراي فوق ،برره ارزیابی میزان عملکرد رسانههاى
جمعی بر فرهنگسازى ارزشهاى زیستمحیطی از دیدگاه
فرهنگیان پرداختهاند ].[31 ،13
در مقالهاي با عنوان "مشاهدۀ محیطزیست ،رسانههاي
اجتماعی و ارتباط جمعی و یک اقدام بهداشتی :توضیحات
شبکۀ م شاهده کنندۀ محیطزی ست محلی ( ")LEOبیان
میدارد که در نتیجۀ فعالیتهاي انسررانی و تغییرات آب و

و نمیتواند با وضوح کافی از آنها تفکیک شود ].[ 2
در تحقیقی با عنوان ""رشرتههاي بحران" ﻃبیعت :آیا
ارتباﻃات زی ستمحیطی وظیفۀ اخالقی دارند؟" به مطالعۀ
حاالت عملگرا یا نه اق ناع که افراد و گروه ها از آن ها براي
ارتباطگري دربارۀ محیطزیسررت و تأﺛیرگذاري بر نگرشها
و رفتارهاي ما نسررربت به آن اسرررتفاده میکنند ،پرداخته
ا ست .تالشهاي عملگرایانه براي آموزش ،هو شیار سازي،
متقاعدسازي یا بسیج عمومی (که تلویزیون از مصادیق آن
ا ست) که بر منابع خود زبان ا ستوار ا ست نیز ،توجه ﻃیف
گستردهاي از عالمان رتوریکی را به خود جلب کرده است.
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همچنین در م طال عۀ دیگري در سررررال  2013با عنوان
"ارتباﻃات محیطزیست و حوزۀ عمومی" به نقش و قدرت

تکنولوژي ،قانونی و زیستمحیطی
 -معیار خاک :در شرررش بعد سررریاسررری ،اقتصرررادي،

رسررررانررههرراي ارتبرراط جمعی در افزایش آگرراهیهرراي
زیستمحیطی مخاﻃبان اشاره میکند ].[4 ،3
ا ما تا به حال کیف یت بر نا مه هاي زیسرررتمحیطی
شرربکههاي سرریما به ﻃور ویژه بررسرری نشررده اسررت .در

اجتماعی ،تکنولوژي ،قانونی و زیستمحیطی
 معیار هوا :در شش بعد سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی،تکنولوژي ،قانونی و زیستمحیطی
 -معیار تنوع زیستی :در شش بعد سیاسی ،اقتصادي،

نتیجه ،در این پژوهش سررعی شررده در مورد شرربکه یک
سیما به عنوان شبکۀ برتر زی ستمحیطی تحقیق شود و
عوامل مؤﺛر در آن بررسی شود.
در این پژوهش ،میزان پرداخت شررربکۀ یک سررریماي
ملی در حیطۀ مسررائل محیطزیسررت مورد بررسرری قرار
گرفت تا این فرضیه بررسی شود که آیا از نظر کارشناسان،
کیف یت کلی بر نا مه هاي شرررب کۀ یک سررری ما در حوزۀ
محیطزیسررت پایین بوده اسررت یا خیر؟ چگونه میتوان از
رهیافت تحلیل عاملی در برنامهریزي و مدیریت شررربکه
استفاده کرد؟

اجتماعی ،تکنولوژي ،قانونی و زیستمحیطی
س س به تهیۀ پرسشنامه بر اساس معیارهاي ذکر شده
ا قدام شرررد .براي سرررنجش هر یک از این متغیر ها در
پرسشنامه ،از ﻃیف لیکرت پنج سطحی (از خیلی کم= 1تا
خیلی زیاد= )5اسرررتفاده گردید .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها در دو سرررطح توصررریفی (توزیع فراوانی ،درصرررد،
میانگین و ضریب تغییرات) و ا ستنباﻃی (تحلیل عاملی و
همب ستگی) از نرمافزار  SPSS22کمک گرفته شد .از آنجا
که پایایی و روائی یک پرسررشررنامه ،از موضرروعات مهم در
گردآوري اﻃالعات میباشد ،قبل از هرگونه پردازش آماري
روي دادههاي گردآوري شررده بهوسرریلۀ پرسررشررنامه باید
روایی و پایایی آن نشان داده شود .یکی از روشهاي مورد
تأکید در این رابطه محاسررربۀ آلفاي کرونباخ میباشرررد.
چنانچه این ضررریب بیش از  0/7محاسرربه شررود ،پایایی
پر س شنامه مطلوب ارزیابی میگردد ] .[ 8به منظور تجزیه

 .2روش تحقیﻖ
نوع تحقیق توسرررعهاي  -کاربردي و روش اجراي آن
تو صیفی  -تحلیلی ا ست .در این تحقیق جهت جمعآوري
اﻃالعات ابتدا پرسرررشرررنامهاي تهیه شرررد ،سررر س این
پرسشنامه توسط  70نفر از خبرگان سیما تکمیل گردید.
در این راستا ابتدا عوامل تأﺛیرگذار بر کیفیت برنامه هاي
زیسرررتمحیطی با انجام م ﻃالعۀ اسنادي و دقیررررررق و
همچنرررررین نظر متخصصان (پانزده نفر از اعضاي هیأت
علمﻰ و کارشناسان متخص که در حوزۀ آمرروزش
محیطزیسررررت و علوم تربیتی) که از روش دلفﻰ براي
جمعآوري نظرات آنها استفاده شررررده ،به دست آمد .در
این تحقیق چهار معیار به عنوان مهمترین عوامل دخیل
در پرداختن شبکۀ یک سیما به م سئلۀ محیطزی ست در
نظر گرفتهشده که به شرح ذیل است (چهار جزء اصرررلی
تشکیل دهندۀ محیطیست):
 -معیار آب :در شش بعد سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی،

و تحلیل و مشرررخ نمودن ارتباط عوامل در نظر گرفته
شده در آنها جهت تشخی وضعیت پرداختن به مسائل
محیطزی ستی در شبکۀ یک سیما ،از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .س س با استفاده از رگرسیون چند
متغیره خطی میزان تأﺛیرگذاري هر یک از عوامل مشخ
شررد .به عبارت دیگر براي بهدسررت آوردن همبسررتگی هر
سؤال با هر معیار از تحلیل عامل اکت شافی ا ستفاده شد.
الزم به ذکر اسرررت که این میزان همبسرررتگی براسررراس
پراکندگی پا سخ کار شنا سان سیما به هر متغییر بهد ست
میآید .در واقع هرچه نظر کارشناسان در مورد یک متغیر
مورد پرسررش قرار گرفته شررده به هم نزدیکتر باشررد ،آن
متغیر همبسررتگی بیشررتري با عامل که در آن قرار گرفته
ا ست ،دارد .تحلیل عاملی سعی در شنا سایی متغیرهاي
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ا سا سی یا عاملها به منظور تبیین الگوي همب ستگی بین
متغیرهاي مشررراهده شرررده دارد .براي اجراي یک تحلیل
عاملی چهار گام اصلی به ترتیب زیر ضرورت دارد:
الف) تهیۀ ماتریس همب ستگی از تمام متغیرهاي مورد
استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک ،ب) استخراج عاملها
از ماتریس همبسرررتگی ،ج) انت خاب و چرخش عا مل ها،

وابسته استفاده شد ] .[ 30همچنین به دلیل ماهیت تأﺛیر
شاخ هاي در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهاي مستقل
روي اجزاي اصررلی محیطزیسررت به عنوان متغیر وابسته،
فرض خطﻰ بودن متغیرها در این تابع برقرار بوده است.
بنابراین در این مقاله با استفاده از رگرسیون چندمتغیرۀ
خطﻰ و درنظرگرفتن عوامل استخراجشده از تحلیل عاملﻰ

د) تفسیر [.]21
الزم به ذکر اسررت که براي پی بردن به میزان تناسررب
حجم داده ها براي تحل یل عاملی ،دو آزمون روي داده ها
انجام گرفته است:
آزمون ( KMOشررراخ ارز یابی کیف یت نمو نه) که
مشخ کنندۀ آن است که آیا تعداد نمونهها براي تحلیل
کافی اسررت یا خیر؟ حاصررل این آزمون عدد بین صررفر تا

اکتشافﻰ بهمنزلۀ متغیر مستقل ،میزان تأﺛیر و ارتباط آنها
با متغیر وابسته یعنﻰ وضررعیت برنامههاي محیطزیسررتی
شبکۀ یک سیما بررسﻰ شد .در گام بعدي میزان اهمیت
هر یک از عوامل در نظر گرفتهشده ،با استفاده از ضرایب
بتا مشخ شد ،بهگونهاي که بزرگتر بودن این ضریب،
نشاندهندۀ نقش بیشتر آن عامل در داوري ذهنﻰ
کار شنا سان نسبت به و ضعیت برنامههاي محیطزی ستی

یک است .این فاکتور به کمک ضرایب همبستگی ساده و
ضرررایب همبسررتگی جزئی محاسرربه میشررود .در نتیجه
کمیت این فاکتور با ضررررایب همبسرررتگی سررراده رابطۀ
مستقیم و با ضرایب همبستگی جزئی رابطۀ معکوس دارد.
مقادیر باالي این فاکتور مسرررتلزم کوچک بودن ضررررایب
همبستگی جزئی و بیانگر دقت محاسبۀ مربوﻃه با استفاده
از روش تحلیل مؤلفۀ اصرررلی اسرررت .در صرررورتی که این

شرربکۀ یک دارد .درواقع بهکارگیري این ضریب ،سهم هر
عامل در تغییرات کیفیت برنامههاي محیطزی ستی شبکه
را مشخ مﻰکند .در این راستا ابتدا با ضرب آن در سهم
هر متغیر در عاملﻰ که در آن قرارگرفته است ،مﻰتوان به
سهم هر کدام از متغیرهاي اصلﻰ در تغییرات دست یافت.
در گام بعدي با ضرب این مقدار در معکوس میانگین
پاسخها به هر متغیر ،مﻰتوان به میزان پرداختن به مسائل

فاکتور بزرگتر از  0/5بهدسرررت آید ،این امر نشررراندهندۀ
ام کان اجراي تحل یل مؤل فۀ اصرررلی بر متغیر هاي ورودي
است ] 27و .[ 28
 -1براي آنکه بتوان از دادههاي یک نمونهگیري براي

محیطزیسرررتی بر اساس شاخ هاي مطرح شده دست
یافت .در نهایت براي سنجش میزان کیف یت بر نا مه هاي
زیسرررتمحیطی شررربکۀ یک سررریما از آزمون  tتکنمونه
استفاده شده است .این آزمون یکﻰ از پرکاربردترین

تحلیل عاملی استفاده کرد ،این عدد باید بزرگتر یا مساوي
 0/6باشد.
 -2آزمون بررارتلررت کرره برره منظور پی بردن برره
همبستگی بین دادهها استفاده شده است.
در ادامه عواملﻰ که اولویت بیشتري در افزایش کیفیت
برنامههاي زیستمحیطی شبکۀ یک سیما دارد ،با استفاده
از رگرسیون چندمتغیره مشخ شد .رگرسیون تابعﻰ
متشکل از متغیرهاي مستقل و وابسته است ،که با توجه به
این که در مقالۀ حاضر چند متغیر تأﺛیر عمدهاي روي متغیر
وابسته دارد ،از رگرسیون چندمتغیره براي پیشبینﻰ متغیر

آزمونهاي آماري براي بررسﻰ دیدگاه یک گروه دربارۀ یک
موضوع یا بررسﻰ یک صفت متغیر در یک گروه خاص است.
از آنجاکه اتکا به مقدار میانگین از نظر آماري صحیح
نیسرررت ،باید معنﻰدار بودن میانگین بررسﻰ شود .به این
منظور در این تحقیق عالوه بر محاسبۀ میانگین نظرات،
براي تفسیر نتایج از آمارۀ  tاستفاده شد .اگر این آماره از
مقدار  t0.05یعنﻰ  ،1/96بزرگتر باشد ،فرض صفر رد
مﻰشود (ادعا تأیید مﻰشود) .اما اگر کوچکتر باشد ،دلیلﻰ
براي رد فرض صفر نیست (خالف ادعا تأیید مﻰشود) ].[8
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شکل  .1مدل مفهومی ارزیابی شبکههای برتر سیما از لحاظ پرداختن به مسائل محیطزیست

 .3نتایج
در ادا مه پس از تکم یل پرسرررشررر نا مه ها ،ن تایج
نظرسرررنجی ها و اﻃالعات بهدسرررت آمده مورد تجزیه و
تحل یل قرار گر فت و یاف ته هاي حاصرررل از پژوهش در
جدولهاي ( )1تا ( )4ارائه شده ا ست .از آنجا که ضریب
آلفاي کرونباخ در ارتباط با پرسرررشرررنامههاي جمعآوري
شده 0/877 ،بهدست آمده است میتوان نتیجه گرفت که
پرسررشررنامه از روایی مناسرربی براي تجزیه و تحلیلهاي
بعدي برخوردار اسرررت .نتایج آزمون بارتلت نیز با سرررطح
اﻃمینان  99درصرررد و  KMO0/694نشررران میدهد که

دادههاي بهدسررت آمده براي انجام تحلیل عاملی مناسررب
هستند و تعداد نمونهها براي تحلیل عاملی کافی است .در
ادا مه از رگرسررریون چ ند متغیره براي پیشبینی متغیر
وابسته استفاده شده است .مقادیر ( sigسطح معنیداري)
مربوط به متغیرهاي مسررتقل همگی کمتر از  0/05اسررت
که نشررران میدهد تأﺛیر همۀ عوامل در ارزیابی معیارهاي
شبکۀ یک سیما معنیدار ا ست .منظور از متغیر واب سته،
ارز یابی میزان کیف یت شرررب کۀ یک سررری ما با تو جه به
معیارهاي توسررعۀ پایدار اسررت که هر کدام از متغیرهاي
م ستقل در آن تأﺛیر دارد .بر این ا ساس فرمول رگر سیون
به این قرار است:
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 Y= 0/268X 1 +0/228X 2 +0/219X 3 +0/036X 4 +0/176X 5 +0/539X 6آب
Y= 0/203X 1 +0/222X 2 +0/309X 3 +0/217X 4 +0/279 X5 +0/249X 6خاک
Y= 0/236X 1 +0/175X 2 +0/275X 3 +0/221X 4 +0/310X 5 +0/245X 6هوا
Y= 0/006X 1 +0/025X 2 +0/085X 3 +0/107X 4 +0/108X 5 +0/714X 6تنوع زیستی

مﻰتوان مشاهده کرد که در بعد آب ،معیار محیطزیست
( )X6با امتیاز  0/539بیشترین و معیار تکنولوژي ()X4
با امتیاز  0/036کمترین تأﺛیر را در ارزیابی میزان کیفیت
شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهاي تو سعۀ پایدار دارد.
همچنین در ب عد خاک مع یار اجت ماعی با امت یاز 0/309
بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز  0/203کمترین ،در بعد
هوا مع یار قانونی با امت یاز  0/310بیشرررترین و مع یار
اقتصررادي با امتیاز  0/175کمترین ،در بعد تنوع زیسررتی
معیار زیسررت محیطی با امتیاز  0/714بیشررترین و معیار
سیاسی با امتیاز  0/006کمترین تأﺛیر را در ارزیابی میزان
کیفیت شرربکۀ یک سرریما با توجه به معیارهاي توسررعۀ
پایدار دارد .الزم به ذکر است مقدار ( Rضریب همبستگﻰ
چندگانه)( R 2 ،همبستگﻰ به توان ( R2)adj( ،)2ضریب
تعدیل شده) و خطاي معیار تخمین به ترتیب برابر ،0/85
 0/785 ،0/744و  0/358مﻰباشد که نشان از همبستگﻰ
باالي متغیرهاي مستقل با وابسته دارد .این امر نشان
مﻰدهد که معیارهاي انتخاب شده نقش بهسزایﻰ در تعیین
ارز یابی میزان کیف یت شرررب کۀ یک سررری ما با تو جه به
معیارهاي توسعۀ پایدار دارند.

آمد .در ادامه با ضرب این میزان اهمیت در معکوس
میانگین پاسخها به هر متغیر ،میزان رضررایت از هر عامل
م شخ شد .بنابراین هر چه میزان امتیاز بهد ست آمده
بیشتر باشد ،رضایت از آن عامل نیز باید بیشتر باشد.
در یک بیان خیلﻰ ساده اگر میانگین دیدگاه کارشناسان
بزرگتر از  3باشد یعنﻰ برنامههاي محیطزیسررتی شرربکه
داراي کیفیت است و اگر کوچکتر از  3باشد یعنﻰ برنامههاي
محیطزیسرررتی شررربکه از کیفیت پایینی برخوردار اسرررت.
بنابراین فرضهاي آماري به صورت زیر تعریف مﻰشود ]20
[.
کیفیت پایین است H0 : μ ≤3
کیفیت باال است H1 : μ › 3
براي بررسﻰ معناداري میانگین مشاهده شده از آزمون
 tتک نمونه در سطح اﻃمینان  95درصد یعنﻰ با خطاي 5
درصد استفاده شد .بررسﻰ معناداري نتایج با خطاي  %5از
خروجﻰ آزمون  tنشان داد که:
الف) مقدار معناداري ( Sigتقریبا صفر)  0/005بهدست
آمده است که از سطح خطاي  5درصد کوچکتر است.
ب) آمارۀ آزمون  2/715بهدست آماده است که بزرگتر

الزم به ذکر اسررت براساس ضرایب بتا سهم هر عامل
(معیار) در تغییرات ارزیابی میزان کیفیت برنامههاي شبکۀ
یک سیما مشخ شد ،س س با ضرب آن در میزان سهم
(میزان همبستگﻰ) هر متغیر در عاملﻰ که در آن قرار گرفته
است میزان اهمیت هر کدام از متغیرهاي اصلﻰ در تغییرات
میزان ارزیابی میزان کیفیت شرربکۀ یک سرریما به دست

از مقدار بحرانﻰ  t0.05آمده است یعنﻰ  1/96است.
ج) حد باال و پایین فاصله اﻃمینان مقداري بزرگتر از
صفر بوده (مثبت) است.
بنابراین با اﻃمینان  95درصد مﻰتوان گفت که از نظر
کار شنا سان ،کیفیت کلی برنامههاي شبکۀ یک سیما در
حوزۀ محیطزیست پایین بوده است.

165

تحلیل و بررسی وضعیت برنامههاي محیطزیستی...
جدول  .1تعیین میزان امتیاز هر یک از متغیرهای اصلی با توجه به معیار آب
معیارهاي آب

ضرایب
بتا

سیاسی

0/268

اقتصادي

0/228

اجتماعی

0/219

سوال

میانگین

همبستگی

امتیاز

وضعیت پرداختن شبکه به ظرفیتسازي سیاسی براي دی لماسی آب و محیطزیست
خصوصاً در مسئلۀ آبهاي مرزي (جهت حل معضل ریزگردها) به چه میزان است؟

2/1167

0/265

0/0335

وضعیت پرداختن شبکه به متولیان سیاستگذاري حوزۀ آب (وزارت نیرو ،جهاد
کشاورزي ،سازمان محیطزیست ،مجلس شوراي اسالمی و  )...به چه میزان است؟

3/3833

0/826

0/0654

3/3500

0/631

0/0504

وضعیت پرداختن شبکه به جنبههاي حقوقی ،نهادي و مدیریتی نظام بهرهبرداري از
منابع آب به چه میزان است؟
وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ آب و تنشهاي اجتماعی  -سیاسی ناشی از آن به
چه میزان است؟

3/0500

0/866

0/0760

وضعیت پرداختن شبکه به اختالفات سیاسی عرصه بینالملل حوزه آب به چه میزان
میباشد؟

3/3500

0/782

0/0625

اشاره شبکه به نقش تصمیمات سیاسی در بروز چالشهاي مرتبط با آلودگی آب به
میزان بوده است؟

3/3000

0/630

0/0511

وضعیت پرداختن شبکه به بازار مالی و سازوکارهاي اقتصادي مانند اخذ مالیات و
عوارض آب به چه میزان میباشد؟

2/9000

0/707

0/0555

وضعیت پرداختن شبکه به مسئله آب مجازي (قیمتگذاري اقتصادي آب در بخش-
هاي کشاورزي ،صنعت و شرب) و بهرهوري اقتصادي مصرف آب به چه میزان می-
باشد؟

3/1667

0/853

0/0614

وضعیت پرداختن شبکه به مسئله اقتصاد آب و تاﺛیر آن بر مصرف بهینه آب (الزامات
اقتصادي مدیریت منابع آب) به چه میزان میباشد؟

2/9333

0/871

0/0677

وضعیت پرداختن شبکه به ارزش اقتصادي آبهاي سرزمین (سطحی و زیرزمینی)
به چه میزان میباشد؟

3/1667

0/739

0/0532

وضعیت پرداختن شبکه به تنشهاي اجتماعی ناشی از مسئلۀ آب به چه میزان می-
باشد؟

4/2667

0/648

0/0332

وضعیت پرداختن شبکه به شهروندان در مقابله با بحران آبی به چه میزان میباشد؟

3/7833

0/675

0/0390

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موﺛر بر صرفه جویی
آب به چه میزان میباشد؟

3/8000

0/879

0/0506

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از
آب به چه میزان میباشد؟

4/2500

0/675

0/0347

وضعیت پرداختن شبکه به جایگاه آب در فرهنگ و سنن کشور به چه میزان میباشد؟

4/1833

0/724

0/0379

وضعیت پرداختن شبکه به معرفی و تشریح برنامه نهادهاي مردمی و مشارکتهاي
عمومی در حوزۀ آب به چه میزان میباشد؟

4/0667

0/717

0/0386

وضعیت پرداختن شبکه به میزان تأﺛیر برنامههاي آموزشی حفظ و مصرف بهینۀ آب
به چه میزان میباشد؟

3/1000

0/886

0/0625

میزان تأﺛیر برنامههاي آموزشی حفاظت منابع آبی در شبکه تا چه حدي بوده است؟

3/4667

0/746

0/0471

وضعیت پرداختن شبکه به معرفی نهادهاي مردمی فعال در این حوزه و ترغیب و
تشویق مردم به عضویت و همکاري با آنها به چه میزان میباشد؟

3/6667

0/784

0/0468
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ادامه جدول .1
معیارهاي آب

ضرایب
بتا

تکنولوژي

0/036

قانونی

0/176

محیطزیستی

0/539

سوال
وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ استفاده از تکنولوژيهاي کاهش مصرف آب در
حوزههاي شرب ،صنعت و کشاورزي به چه میزان میباشد؟
وضعیت پرداختن شبکه به فناوريهاي نوین حوزۀ استحصال (براي مثال آبهاي
ژرف) ،مصرف و توزیع آب به چه میزان میباشد؟

میانگین

همبستگی

امتیاز

2/7167

0/762

0/0100

3/2500

0/319

0/0035

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بهینهسازي حوزۀ آب (براي مثال سیستم تصفیۀ
آلودگی آبهاي زیرزمینی یا تصفیه آبهاي خاکستري) به چه میزان میباشد؟

3/1833

0/821

0/0092

وضعیت پرداختن شبکه به میزان ارتباط حوزۀ علم و تکنولوژي با صنعت آب به چه
میزان میباشد؟

3/2833

0/878

0/0096

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل حقوقی و قانونی آبهاي مرزي کشور به چه میزان
میباشد؟

1/8000

0/576

0/0563

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ تعیین حقوق آب براي بهرهبرداري و بهرهبرداران
(در سطح ملی و بینالمللی) به چه میزان میباشد؟

1/7167

0/555

0/0568

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ مالکیت عمومی (ملی) و خصوصی آبها به چه
میزان میباشد؟

1/8167

0/606

0/0587

وضعیت پرداختن شبکه به تخلفات و جرایم ناشی از مسئلۀ آب به چه میزان میباشد؟

1/7500

0/606

0/0609

وضعیت پرداختن شبکه به قوانین حاکم بر آبهاي آزاد (دریا و دریاچهها) و مسئولیت
ملی و بینالمللی ایران در قبال آن به چه میزان میباشد؟

1/8833

0/424

0/0396

وضعیت پرداختن شبکه به خألهاي موجود در قوانین حاکم بر کشور در حوزۀ آب
به چه میزان میباشد؟

1/7833

0/451

0/0445

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ توافقنامههاي بینالمللی این حوزه (مانند توافقنامه
رامسر و  )...به چه میزان میباشد؟

1/8000

0/578

0/0565

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ حقابههاي محیطزیستی به چه میزان میباشد؟

3/5000

0/885

0/1362

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ آلودگی منابع آبی (سطحی و زیرزمینی) و زوال
کیفیت آب به چه میزان میباشد؟

3/6333

0/876

0/1299

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل اخالقی ،دینی و فقهی ،فرهنگی ،روانشناسی،
آموزشی و  ...محیطزیست آب به چه میزان میباشد؟

3/9500

0/768

0/1047

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ محدودیت ذاتی منابع آب و خشکسالی در کشور
به چه میزان میباشد؟

3/7833

0/832

0/1185

وضعیت پرداختن شبکه به مسئله عدم توازن بارندگی در کشور به چه میزان میباشد؟

4/0667

0/788

0/1044

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ انتقال آب بین حوزهاي در کشور به چه میزان
میباشد؟

4/0167

0/809

0/1085

وضعیت پرداختن شبکه در تعیین شاخ هاي تدوین استانداردهاي آلودگی آب در
کشور به چه میزان میباشد؟

4/2000

0/721

0/0925
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جدول  .2تعیین میزان امتیاز هر یک از متغیرهای اصلی با توجه به معیار خاک
معیارهاي
خاک

ضرایب
بتا

سیاسی

0/203

اقتصادي

0/222

اجتماعی

0/309

سوال

میانگین

همبستگی

امتیاز

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ ریزگردهاي ناشی از کشورهاي همسایه
به چه میزان میباشد؟

1/5200

0/849

0/1133

وضعیت پرداختن شبکه به متولیان سیاستگذاري حوزۀ خاک به چه میزان
میباشد؟

1/6400

0/937

0/1159

وضعیت پرداختن شبکه به جنبههاي حقوقی و نهادي و مدیریتی نظام
بهرهبرداري از منابع خاک به چه میزان میباشد؟

1/5600

0/951

0/1237

وضعیت پرداختن شبکه به سیاستهاي حمایتی حفاظت از خاک به چه
میزان میباشد؟

1/8000

0/959

0/1081

وضعیت پرداختن شبکه به اختالفات سیاسی عرصه بینالملل حوزۀ خاک
به چه میزان میباشد؟

1/4800

0/772

0/1058

اشاره شبکه به نقش تصمیمات سیاسی در بروز چالشهاي مرتبط با
آلودگی خاک به میزان بوده است؟

1/4800

0/826

0/1132

وضعیت پرداختن شبکه به سازوکارهاي اقتصادي و بازارمحور مانند اخذ
مالیات و عوارض و قیمتگذاري خاک به چه میزان است؟

1/5600

0/753

0/1071

وضعیت پرداختن شبکه به برآورد ارزش اقتصادي کارکرد حفاظت خاک
به چه میزان است؟

1/7600

0/743

0/0937

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ اقتصاد خاک و تأﺛیر آن در جلوگیري از
آلودگی و فرسایش خاک به چه میزان میباشد؟

1/5600

0/609

0/0866

وضعیت پرداختن شبکه به اهمیت نقش خاک در امنیت غذایی کشور به
چه میزان میباشد؟

1/8000

0/753

0/0928

وضعیت پرداختن شبکه به تنشهاي اجتماعی ناشی از فرسایش خاک به
چه میزان میباشد؟

1/5200

0/920

0/1870

وضعیت پرداختن شبکه به شهروندان در مقابله با بحرانهاي ناشی از
فرسایش خاک و فرونشست زمین به چه میزان میباشد؟

1/7200

0/754

0/1354

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی موﺛر بر راه-
هاي جلوگیري از فرسایش خاک و ریزگردها به چه میزان میباشد؟

1/6800

0/827

0/1521

وضعیت پرداختن شبکه به ارتباط تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی مناﻃق
با تخریب و فرسایش خاک به چه میزان میباشد؟

1/7600

0/953

0/1673

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی عوامل اجتماعی مؤﺛر در به کارگیري
اقدامات خاک ورزي حفاظتی به چه میزان میباشد؟

1/6800

0/781

0/1436

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر نیت و رفتار
حفاظت از خاک به چه میزان میباشد؟

1/5600

0/954

0/1889

میزان تأﺛیر برنامههاي آموزشی حفاظت منابع خاک در شبکه تا چه حدي
بوده است؟

1/5600

0/869

0/1721

وضعیت پرداختن شبکه به معرفی نهادهاي مردمی فعال در این حوزه و
ترغیب و تشویق مردم به عضویت و همکاري با آنها به چه میزان میباشد؟

1/5600

0/920

0/1822
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ادامه جدول .2
معیارهاي
خاک

ضرایب
بتا

تکنولوژي

0/217

قانونی

0/279

محیطزیستی

0/249

سوال

میانگین

همبستگی

امتیاز

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ استفاده از تکنولوژيهاي کاهش مصرف
خاک در حوزههاي کشاورزي ،جنگلداري ،مرتعداري و  ...به چه میزان
میباشد؟

1/4400

0/821

0/1237

وضعیت پرداختن شبکه به فناوريهاي نوین حوزۀ خاک به چه میزان
میباشد؟

1/6800

0/820

0/1059

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بهینهسازي حوزۀ خاک (براي نمونه
تکنولوژي پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کم وست) به
چه میزان میباشد؟

1/6800

0/771

0/0995

وضعیت پرداختن شبکه به میزان ارتباط حوزۀ علم و تکنولوژي با صنعت
خاک به چه میزان میباشد؟

1/6400

0/916

0/1212

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل حقوقی و قانونی ریزگردهاي فرامرزي
کشور به چه میزان میباشد؟

1/5600

0/814

0/1455

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ تعیین حقوق خاک براي بهرهبرداري و
بهرهبرداران (در سطح ملی و بینالمللی) به چه میزان میباشد؟

1/6800

0/695

0/1154

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ مالکیت عمومی (ملی) و خصوصی
خاکها به چه میزان میباشد؟

1/6000

0/850

0/1482

وضعیت پرداختن شبکه به تخلفات و جرایم ناشی از مسئلۀ خاک به چه
میزان میباشد؟

1/6400

0/836

0/1422

وضعیت پرداختن شبکه به خالءهاي موجود در قوانین حاکم بر کشور در
حوزۀ خاک به چه میزان میباشد؟

1/6400

0/874

0/1486

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ توافقنامههاي بینالمللی این حوزه به
چه میزان میباشد؟

1/5200

0/812

0/1490

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع
خاک به چه میزان میباشد؟

1/8000

0/709

0/0980

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ آلودگی منابع خاک به چه میزان می-
باشد؟

1/6000

0/629

0/0978

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل اخالقی ،دینی و فقهی ،فرهنگی،
روانشناسی ،آموزشی و  ...محیطزیست خاک به چه میزان میباشد؟

1/6400

0/787

0/1194

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ اهمیت جنگلها و مراتع در حفظ منابع
خاک کشور به چه میزان میباشد؟

1/7200

0/662

0/0958

وضعیت پرداختن شبکه در تعیین شاخ هاي تدوین استانداردهاي
آلودگی خاک در کشور به چه میزان میباشد؟

1/6000

0/897

0/1395

169

تحلیل و بررسی وضعیت برنامههاي محیطزیستی...
جدول  .3تعیین میزان امتیاز هر یک از متغیرهای اصلی با توجه به معیار هوا
معیارهاي
هوا

ضرایب
بتا

سیاسی

0/236

اقتصادي

0/175

اجتماعی

0/275

تکنولوژي

0/221

قانونی

0/310

محیط-
زیستی

0/245

میانگین

همبستگی

امتیاز

سوال

3/3600

0/969

0/0680

وضعیت پرداختن شبکه به متولیان سیاستگذاري حوزۀ هوا به چه میزان میباشد؟

3/4000

0/984

0/0683

وضعیت پرداختن شبکه به جنبههاي حقوقی و نهادي و مدیریتی نظام مدیریتی در حوزۀ هواي
کشور به چه میزان میباشد؟

3/4000

اشارۀ شبکه به نقش تصمیمات سیاسی در بروز چالشهاي مرتبط با آلودگی هوا به میزان بوده
است؟

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ آلودگی هواي فرامرزهاي کشور به چه میزان میباشد؟

0/953

0/0661

3/5600

0/977

0/0647

وضعیت پرداختن شبکه به اختالفات سیاسی عرصۀ بینالملل حوزۀ هوا به چه میزان میباشد؟

3/3200

0/916

0/0651

وضعیت پرداختن شبکه به سازوکارهاي اقتصادي و بازارمحور مانند اخذ مالیات و عوارض و قیمت-
گذاري هوا به چه میزان میباشد؟

3/4000

0/858

0/0441

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بررسی اﺛر رشد اقتصادي بر آلودگی هوا به چه میزان میباشد؟

3/4000

0/984

0/0506

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ اقتصاد هوا و تأﺛیر آن بر کاهش آالیندههاي هوا به چه میزان
میباشد؟

3/4000

0/953

0/0490

3/4000

0/984

0/0795

3/3600

0/713

0/0583

وضعیت پرداختن شبکه به تحلیل اجتماعی نقش شهروندي محیطزیستی در مقابله با پیامدهاي
تغییر آب و هوا به چه میزان میباشد؟

3/3600

0/969

0/0793

وضعیت پرداختن شبکه به تنشهاي اجتماعی ناشی از مسئلۀ آلودگیهاي هوا به چه میزان میباشد؟
وضعیت پرداختن شبکه به شهروندان در مقابله با بحرانهاي ناشی از منابع گوناگون آلودگی هوا
(ریزگردها ،گازهاي گلخانهاي و  )...به چه میزان میباشد؟

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از هوا به چه میزان
میباشد؟

3/4000

0/984

0/0795

وضعیت پرداختن شبکه به معرفی نهادهاي مردمی فعال در این حوزه و ترغیب و تشویق مردم به
عضویت و همکاري با آنها به چه میزان میباشد؟

3/4000

0/953

0/0770

میزان تاﺛیر برنامههاي آموزشی حفاظت هوا در شبکه تا چه حدي بوده است؟

3/5600

0/977

0/0754

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ استفاده از تکنولوژيهاي کاهش آلودگی هوا به چه میزان
میباشد؟

3/4400

0/822

0/0528

وضعیت پرداختن شبکه به فناوريهاي نوین حوزه هوا به چه میزان میباشد؟

3/2800

0/916

0/0617

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بهینهسازي در حوزۀ هوا به چه میزان میباشد؟

3/3600

0/957

0/0629

وضعیت پرداختن شبکه به میزان ارتباط حوزۀ علم و تکنولوژي با صنعت هوا به چه میزان میباشد؟

3/3200

0/873

0/0581

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل حقوقی و قانونی آالیندههاي فرامرزي کشور به چه میزان میباشد؟

3/4800

0/877

0/0781

وضعیت پرداختن شبکه به قانون هواي پاک به چه میزان میباشد؟

3/3600

0/930

0/0858

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ توافقنامههاي بینالمللی این حوزه (مانند توافقنامه کیوتو ،پاریس،
وین و  )...به چه میزان میباشد؟

3/2400

0/870

0/0832

وضعیت پرداختن شبکه به تخلفات و جرایم ناشی از مسئلۀ هوا به چه میزان میباشد؟

3/3200

0/984

0/0918

وضعیت پرداختن شبکه به خالءهاي موجود در قوانین حاکم بر کشور در حوزۀ هوا به چه میزان
میباشد؟

3/3600

0/905

0/0834

وضعیت پرداختن شبکه به اﺛرات محیطزیستی ناشی از آلودگی هوا به چه میزان میباشد؟

3/0400

0/804

0/0647

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل بهداشتی و سالمتی آلودگی هوا به چه میزان میباشد؟

3/3200

0/756

0/0557

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل اخالقی ،دینی و فقهی ،فرهنگی ،روانشناسی ،آموزشی و  ...محیط-
زیست هوا به چه میزان میباشد؟

3/4800

0/903

0/0635

وضعیت پرداختن شبکه در تعیین شاخ هاي تدوین استانداردهاي آلودگی هوا در کشور به چه
میزان میباشد؟

3/3200

0/666

0/0491
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جدول  .4تعیین میزان امتیاز هر یک از متغیرهای اصلی با توجه به معیار تنوع زیستی

معیارهاي
تنوع زیستی

ضرایب
بتا

سیاسی

-0/006

اقتصادي

0/025

اجتماعی

0/085

سوال

میانگین

همبستگی

امتیاز

وضعیت پرداختن شبکه به اﺛرگذاري سیاستها بر تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

1/6667

0/742

0/0026

وضعیت پرداختن شبکه به متولیان سیاستگذاري حوزۀ تنوع زیستی به چه میزان
میباشد؟

1/6667

0/805

0/0028

وضعیت پرداختن شبکه به جنبههاي حقوقی و نهادي و مدیریتی نظام بهرهبرداري از
منابع زیستی به چه میزان میباشد؟

1/6000

0/725

0/0027

وضعیت پرداختن شبکه به سیاستهاي حمایتی حفاظت از تنوع زیستی به چه میزان
میباشد؟

1/6333

0/838

0/0030

وضعیت پرداختن شبکه به اختالفات سیاسی عرصۀ بینالملل حوزۀ تنوع زیستی به
چه میزان میباشد؟

1/6167

0/795

0/0029

اشارۀ شبکه به نقش تصمیمات سیاسی در بروز چالشهاي مرتبط با از بین رفتن تنوع
زیستی به چه میزان بوده است؟

1/5333

0/701

0/0027

وضعیت پرداختن شبکه به فرآیند تعیین ارزش اقتصادي زیستبومها و منابع زیستی
به چه میزان میباشد؟

3/0333

0/222

0/0018

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بررسی اﺛر رشد اقتصادي بر تنوع زیستی به چه
میزان میباشد؟

2/9833

0/232

0/0019

وضعیت پرداختن شبکه به نظام اعمال فرآیندهاي حفاظت ،ارزیابی ،پایش ،احیاء و
نظارت بر بهرهبرداري اجزاي تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

2/9333

0/175

0/0014

3/4833

0/476

0/0116

3/3667

0/881

0/0222

وضعیت پرداختن شبکه به تحلیل اجتماعی نقش شهروندي محیطزیستی در مقابله با
پیامدهاي نابودي منابع زیستی به چه میزان میباشد؟

3/4667

0/812

0/0199

وضعیت پرداختن شبکه به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از
تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

3/2833

0/803

0/0207

میزان فرهنگسازي شبکه در حفظ گونههاي جانوري و گیاهی بین مردم چقدر بوده
است؟

3/3333

0/815

0/0207

وضعیت پرداختن شبکه به معرفی نهادهاي مردمی فعال در این حوزه و ترغیب و
تشویق مردم به عضویت و همکاري با آنها به چه میزان میباشد؟

3/4833

0/743

0/0181

میزان تأﺛیر برنامههاي آموزشی حفاظت تنوع زیستی در شبکه تا چه حدي بوده است؟

3/3667

0/637

0/0160

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ استفاده از تکنولوژيهاي کاهش تنوع زیستی در
حوزههاي گوناگون (گیاهی ،جانوري ،اجزاي محیطزیست و  )...به چه میزان میباشد؟

1/6000

0/722

0/0482

وضعیت پرداختن شبکه به فناوريهاي نوین حوزۀ تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

1/5500

0/593

0/0409

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ بهینهسازي حوزۀ تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

1/6667

0/848

0/0544

وضعیت پرداختن شبکه به میزان ارتباط حوزۀ علم و تکنولوژي با صنعت تنوع زیستی
به چه میزان میباشد؟

1/5833

0/643

0/0434

وضعیت پرداختن شبکه به تنشهاي اجتماعی ناشی از نابودي تنوع زیستی به چه
میزان میباشد؟
وضعیت پرداختن شبکه به شهروندان در مقابله با بحرانهاي ناشی از کاهش تنوع
زیستی به چه میزان میباشد؟

تکنولوژي

0/107
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ادامه جدول .4
معیارهاي
تنوع زیستی

ضرایب
بتا

قانونی

-0/108

محیطزیستی

0/714

سوال

میانگین

همبستگی

امتیاز

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل حقوقی و قانونی تراریختهها به چه میزان میباشد؟

3/4500

0/820

0/0256

وضعیت پرداختن شبکه به قوانین تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

3/2500

0/927

0/0308

وضعیت پرداختن شبکه به تخلفات و جرایم ناشی از مسئلۀ تنوع زیستی به چه میزان
میباشد؟

3/4833

0/771

0/0239

میزان ترویج قانونگرایی در حفظ گونههاي جانوري و گیاهی بین مردم در شبکه چقدر
بوده است؟

3/4333

0/798

0/0251

وضعیت پرداختن شبکه به خالءهاي موجود در قوانین حاکم بر کشور در حوزۀ تنوع
زیستی به چه میزان میباشد؟

3/3500

0/853

0/0274

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ توافقنامههاي بینالمللی این حوزه (مانند توافقنامه
استکهلم ،ریو و  )...به چه میزان میباشد؟

3/4833

0/807

0/0250

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ حفاظت محیط زیست و مدیریت تنوع زیستی به
چه میزان میباشد؟

3/3500

0/830

0/1769

وضعیت پرداختن شبکه به مسئلۀ آلودگی منابع زیستی به چه میزان میباشد؟

3/4667

0/589

0/1213

وضعیت پرداختن شبکه به مسائل اخالقی ،دینی و فقهی ،فرهنگی ،روانشناسی،
آموزشی و  ...محیطزیست تنوع زیستی به چه میزان میباشد؟

3/4167

0/628

0/1312

القاي فرهنگ حفظ محیطزیست و ارتباط آن با حفظ گونههاي جانوري و گیاهی در
بین مردم توسط شبکه تا چه اندازه بوده است؟

3/3667

0/510

0/1081

وضعیت پرداختن شبکه در بررسی و تحلیل شاخ هاي تنوع زیستی در حفظ محیط-
زیست کشور به چه میزان میباشد؟

3/3833

0/858

0/1810

 .4بحث و نتیجهگیری
رسرررانه به عنوان ابزار تولید اﻃالعات بر اندیشررره و
احسرراس جامعه تأﺛیر میگذارد و سرربب آگاهی و اعتالي
فرهنگ زیسررتمحیطی میشررود .این وسررایل ارتباﻃات
جمعی ،همگرایی بیشرررتري میران افراد جرامعره ایجراد
میکنند و میتوانند بسررتر توسررعه و پیشرررفت اجتماع را
پدید آورند .بخشی از رسالت رسانه تلویزیون ،آگاهیبخشی
عمومی و باالبردن دانش و نگرش محیطزیسرتی مخاﻃبان
است .بر همین اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی به
بررسرری وضررعیت شرربکۀ یک سرریما به عنوان شرربکۀ برتر
محیطزیستی تلویزیون در پرداختن به مسئلۀ محیطزیست
پرداخته شرررده اسرررت .در این راسرررتا چهار جزء اصرررلی

محیطزیسرررت ،یعنی آب ،خاک ،هوا و تنوع زیسرررتی به
عنوان معیارهاي اصرررلی و ابعاد سررریاسررری ،اقتصرررادي،
اجتماعی ،تکنولوژي ،قانونی و زیسرررتمحیطی به عنوان
زیرمعیارهاي هرکدام از ابعاد ذکر شده در نظر گرفته شد.
نتایج حاصله نشان داد که در بعد آب ،معیار محیطزیست
با امتیاز  0/539بیشترین و معیار ت ک نو لوژي با امتیاز
 0/036کمترین تأﺛیر را در ارزیابی میزان کیفیت شررربکۀ
یک سررریما با توجه به معیارهاي توسرررعۀ پایدار دارد.
همچنین در ب عد خاک مع یار اجت ماعی با امت یاز 0/309
بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز  0/203کمترین ،در بعد
هوا مع یار قانونی با امت یاز  0/310بیشرررترین و مع یار
اقتصررادي با امتیاز  0/175کمترین ،در بعد تنوع زیسررتی
معیار زیسررت محیطی با امتیاز  0/714بیشررترین و معیار
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سیاسی با امتیاز  0/006کمترین تأﺛیر را در ارزیابی میزان
کیفیت شرربکۀ یک سرریما با توجه به معیارهاي توسررعۀ
پایدار دارد .الزم به ذکر است مقدار ( Rضریب همبستگﻰ
چندگانه)(R 2 ،همبستگﻰ به توان ( R2)adj( ،)2ضریب
تعدیل شده) و خطاي معیار تخمین به ترتیب برابر ،0/85
 0/785 ،0/744و  0/358مﻰباشد که نشان از همبستگﻰ

شدۀ زیستمحیطی در شبکۀ یک نیز نشان از عدم کیفیت
کلی مطلوب برنامههاي این شبکۀ تلویزیونی دارد .در پایان
نیز پی شنهاداتی جهت بهبود عملکرد شبکۀ یک سیما در
حوزۀ محیطزیست عنوان میگردد:
 استفاده از ظرفیت گروههاي برنامهسازي متنوع شبکهبراي تولید محتواهاي گوناگون آموزش محیطزی ستی

باالي متغیرهاي مستقل با وابسته دارد .این امر نشان
مﻰدهد که معیارهاي انتخاب شده نقش بهسزایﻰ در تعیین
ارز یابی میزان کیف یت شرررب کۀ یک سررری ما با تو جه به
معیارهاي توسعۀ پایدار دارند .همچنین میانگین معیارهاي
بعد آب در شش حوزۀ احصاء شده برابر با  3/087میباشد
که با توجه به بزرگتر بودن عدد حا صل از  ،3ن شاندهندۀ
باکیفیت بودن برنامههاي شبکۀ یک سیما در پرداختن به

براي ردههاي سنی مختلف مخاﻃبین با فراگیر شدن
مفاهیم توسررر عۀ پا یدار در شهروندان براي ارت قاء
آگاهیهاي محیطزیستی
بررسررری الگوهاي جهانی و بهرهگیري از شررربکههاي
بینالمللی موفق در حوزۀ اﻃالعاتی و اجرایی آموزش
محیطزیست جهت بهرهبرداري و ارتقاء دانش مدیران
و کارشناسان شبکه

حوزۀ آب بوده است .میانگین معیارهاي بعد خاک در شش
حوزۀ احصراء شرده برابر با  1/625میباشرد که با توجه به
کوچکتر بودن عدد حاصررل از  ،3نشرراندهندۀ بیکیفیت
بودن برنامههاي شررربکۀ یک سررریما در پرداختن به حوزۀ
خاک بوده است .میانگین معیارهاي بعد هوا در شش حوزۀ
اح صاء شده برابر با  3/371میبا شد که با توجه به بزرگتر
بودن عدد حاصرررل از  ،3نشرررانده ندۀ باکیف یت بودن
برنامههاي شبکۀ یک سیما در پرداختن به حوزۀ هوا بوده
ا ست .میانگین معیارهاي بعد تنوع زی ستی در شش حوزۀ
احصاء شده برابر با  2/779میباشد که با توجه به کوچکتر
بودن عدد حاصرررل از  ،3نشررراندهندۀ بیکیفیت بودن
برنامههاي شررربکۀ یک سررریما در پرداختن به حوزۀ تنوع
زی ستی بوده ا ست .در مجموع نیز میانگین معیارهاي ابعاد
اصررلی محیطزیسررت در شررش حوزۀ احصرراء شررده برابر با
 2/715میبا شد که با توجه به کوچکتر بودن عدد حا صل
از  ،3نشرراندهندۀ بیکیفیت بودن کلی برنامههاي شرربکۀ
یک سیما در پرداختن به حوزۀ محیطزیست بوده است .از
ن تایج فوق میتوان نتی جه گر فت که در بارۀ پرداختن به
مسررئلۀ آب و هوا وضررعیت شرربکۀ یک سرریما به نسرربت
مطلوب میباشد ،اما در حوزۀ خاک و تنوع زیستی وضعیت
نامطلوب میبا شد .در مجموع میانگین همۀ موارد برر سی

-

-

-

-

-

نمایش تأﺛیر مسررتقیم معضررالت ناشرری از مسررائل
محیطزیسرررتی با سرررالمت ،رفاه ،روان و  ...مردم و
انعکاس آن توسرررط برنامه هاي گوناگون با توجه به
توانررایی ذاتی تلویزیون در افزودن نگرش مثبررت
مخاﻃبین نسبت به حفظ محیطزیست
جهتدهی پژوهشهاي دانشررگاهی (دانشررگاه صرردا و
سررریما و سرررایر دانشرررگاه هاي مرتبط) به سرررمت
نیازمنديهاي شبکه در حوزۀ آموزش محیطزیست
ح ضور کار شنا سان و متخ ص صان حوزۀ محیطزی ست
شبکۀ یک در کنفرانسهاي بینالمللی محیطزی ستی
و برگزاري جشرررنواره ها و ه مایش هاي مرتبط با
محیطزیست در شبکه براي ارتباطگیري و استفاده از
ظرفیت متخصررصرران محیطزیسررت کشررور در تولید
برنامههاي باکیفیتتر در حوزۀ محیطزیست
تقویت حس تعلق و ن ظارت هم گانی شرررهروندان با
شفافیت (اﻃالعرسانی به شهروندان) و مشارکت
(تأﺛیرپذیري از شهروندان) در تولیررد برنررامررههرراي
آموزش محیطزیسررت با ارتباطگیري و کمک گرفتن
از ظرفیررت سازمان محیطزیست و وزارتخررانررههرراي
دولررترری ،حوزههاى علمیه ،اسرررراترریررد دانشگاهها،
سیاستمداران ،فعالین محیطزیسرررت ،دانشآموزان و
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-

دانشجویان و ...
اسررتفاده از تجارب رسررانهاي محیطزیسررتی سررایر

محیطزیسرررت نسبت به خرید مناسرررب برنامههاي
تولیدي آنها توسط شبکه با توجه به وجود آیتمهاي

-

کشررورها در برنامههاي آموزشرری محیطزیسررتی براي
ﻃراحی و بومیسررازي و اسررتفاده از ظرفیت آنها در
تولیدات تلویزیونی شبکه
اسرتفاده از سرایر ظرفیتهاي شربکه همچون شربکۀ

مختلف براي آموزش مباحث آموزشرری محیطزیسررت
در شررربکه همچون آموزش ،اخبار ،مسرررتند ،فیلم،
برنامه هاي کودک و نوجوان ،برنامه هاي سررررگرمی،
م سابقه و ...براي باال بردن قدرت اح ساس م سئولیت

اینترنتی ،شررربکرههراي اجتمراعی مراننرد تلگرام و
اینسررتاگرام ،شرربکههاي مردم نهاد در حوزۀ آموزش
محیطزیسرررت ،شررربکۀ بخش خصررروصررری در تولید
برنامههاي آموزش محیطزی ست و  ...در جهت ارتقاي
آگاهیهاي محیطزیسررتی در کنار برنامههاي آموزش
محیطزیست شبکۀ
برنامهریزي سررریاسرررتگذاران و مدیران شررربکه براي
اسرررتفرراده از ظرفیررت فررار التحصررریالن فراوان
محیطزیست در کشور براي تولید و تدوین برنامههاي
آموزشی محیطزیست
حمایت بیشتر دولت براى تجهیز شبکه به سیستمهاى
نوین سررررا خت و تول ید بر نا مه هاي حوزه آموزش
محیطزیسررررت با تو جه به اهم یت آن در ابالغ یۀ
سرریاسررتهاي کلی محیطزیسررتی رهبري ( 15بند)،
سررند چشررمانداز  ،1404قانون اسرراسرری جمهوري

جامعه براي حفاظت از محیطزیست
تقویت و بهینهسرررازي کیفیت برنامههاي شررربکه بر
اسررراس اسرررتانداردهاي محتوایی محیطزیسرررتی و
جهتگیري برنامهها از آگاهیبخشری به سرمت ارتقاء
سطوح نگرشی و رفتاري (بدیهی است که این مهم با
بهرهگیري هر چه بیشرررتر از ظرفیت متخصرررصررران
برنامهریزي آموزش محیطزیسررت و ارتباﻃات ،محقق
و تسریع خواهد شد)
ایجاد فضرراي بیشررتر براي گنجاندن برنامههاي ﺛابت
محیطزی ستی تلویزیونی در ساعات مختلف شبانهروز
براي استفادۀ درصد بیشتري از افراد از این برنامهها
فراهم ساختن زیر ساختها و ت سهیالت بی شتر براي
ایجاد راههاي ارتباﻃی مناسرررب فعالین و انجمنهاي
مردم نهاد ،بخش خصوصی ،اساتید و نخبگان کشور و
 ...در حوزۀ آموزش محیطزیسررت با شرربکه براي در

-

-

-

-

-

اسرررالمی ایران ،سرررند ملی محیطزیسرررت جمهوري
ا سالمی ایران ،ا سناد تو سعۀ پنج سالۀ ک شور (اول تا
ششم) و ...
-

-

-

تبیین صحیح مفاهیم دان شی و مبانی آموز شی حفظ
محیطزی ست در بین مدیران و کارکنان شبکه با یک
برنامهریزي من سجم با وجود دانشگاه صدا و تلویزیون
و همچنین اسررراتید و خبرگان آشنا با مفاهیم نوین
آموزشی
تخصررری بخشررری از منابع بالقوۀ اقتصادي شررربکه
(همچون درآمد حاصرررل از تبلیغات) جهت سررراخت
برنامههاي آموزش محیطزیست
ایجاد اﻃمینان براي تولیدکنندگان برنامههاي آموزش

اختیررار گررذاشرررتن دانش و یررا مسرررتنرردات حوزۀ
محیطزیسرررت و اسرررتفاده از آنها در تولید و تدوین
برنامههاي محیطزیستی
-

-

تدقیق آمار و اﻃالعات و ضعیت آموزش محیطزی ست
ک شور براي برنامهریزي و تولید برنامههاي آموز شی و
تعریف اسرررتراتژيهاي همگون و همراسرررتا در حوزۀ
آموزش محیطزیسررررت برا عنرایرت بره معضرررالت
زیستمحیطی کشور در شبکه
برگزاري کالس ها و دوره هاي آموزش محیطزیسرررت
براي مدیران و کار شنا سان شبکه براي درک صحیح
از مفاهیم و مبانی حفظ محیطزیست.
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