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 چکیده 
سازی رویدهای محیط زیستی دهی و هدایت افکار عمومی و جریانبدیلی در شکلها در دنیای امروز نقش بیرسانه  

های جمعی و میزان تاثیرپذیری مخاطبان به میزان توجه رسانهدارند. درک عمومی از مسائل محیط زیستی وابسته 

ای بر رفتارهای محیط زیست است. پرسش اصلی مقاله این است که هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر مصرف رسانهاست. 

 رفتار محیط زیستی و تواند تغییری در فرهنگ محیط زیستی )نگرش، ارزش، دغدغه، آگاهی(ای میآیا مصرف رسانه"
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های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و با روائی و پایایی مطلوب ای انتخاب گردیدند. دادهای چند مرحلهگیری خوشه

اثیر دارد. ای بر نگرش، ارزش و رفتار محیط زیستی تدهد که میزان مصرف رسانهآوری شد. نتایج تحقیق نشان میجمع
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 شده است.
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 مسئله بیان و ضرورت
های جمعی واقع کنیم که مورد توجه رسانهما در جهانی پر از مخاطرات محیط زیستی زندگی می    

شکل دهی به  ای درها از اهمیت قابل مالحظه(. رسانه2001، 2و ماتیوس 8شده است )هاتچینگز

نه تنها منبع اصلی اطالعات می باشند بلکه در شکل دادن به  آنهاجهان افراد برخوردارند، زیست

: 8938کنند )قادرزاده و همکاران، شان نقش مهمی ایفا میپندارهای افراد درباره جهان پیرامونی

ه تخریب محیط پس از انقالب صنعتی در غرب، رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن مسال(. 824

این مشکالت زیادی را در سطح جهانی به وجود آورد.  محیط زیستی هایزیست، مشکالت و بحران

ای زندگی انسان را تهدید کرده، تا حدی که حیات های محیط زیستی به طرز نگران کنندهو بحران

 (.39: 8938ی، انسان و سایر موجودات در کره خاکی را به مخاطره انداخته است )صالحی و امامقل

های جهانی نسبت به رشد نامحدود اقتصاد شد. بر این اساس، محققان همین امر منجر به واکنش

اهمیت این موضوع در حدی است که این محیط زیستی نسبت به آینده کره زمین هشدار دادند. 

دن الیه ، نازک ش7، گرمایش زمین9های اسیدیباران های محیط زیستی از جملهتهدیدات و بحران

 و( 38: 6،2002)کریستیناهای جمعی قرار گرفته های رسانهدر صدر اخبار و تحلیل، و ... 5اوزن

 تبدیل به مسائل مهم و اساسی اجتماعی شده است.

سازی محیط زیست آن چنان زیاد است که برخی از محققان ای در مسئلهاهمیت پوشش رسانه   

یست از حالت عادی به یک مسئله و نگرانی سیاسی، معتقدند در مرحله گذار مشکالت محیط ز

کند. به طور معمول، هیچ مشکلی بدون پوشش ای ایفاء میای نقش تعیین کنندهقابلیت دید رسانه

شود. به عنوان مثال، بدون ای، وارد عرصه گفتمان عمومی یا بخشی از روند سیاسی نمیرسانه

وانستند از بیماری جنون گاوی یا خطرهای غذاهای با تای، بسیاری از مردم عادی نمیپوشش رسانه

های جمعی نقشی کلیدی در برساخته رسانه(. 823: 2006اصالح ژنتیکی آگاهی یابند )هانیگن، 

(، نگهداشت اهمیت مسائل محیط زیستی در 808: 2000، 4های محیط زیستی )لینداشدن نگرانی

و باال نگهداشتن سطح آگاهی نسبت به  (43: 2009، 1مباحث عمومی جامعه )جکلین و رابرت

نیز معتقد است که درک عمومی از  3(. داونز8: 2006موضوعات محیط زیستی دارند )پورناناندا، 
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های جمعی به مسائل محیط زیستی است )داونز، مسائل محیط زیستی وابسته به میزان توجه رسانه

ه چگونگی محتوای تفسیر بیننده یا شنونده از ها بر آگاهی عمومی، وابسته ب(. اما، تاثیر رسانه8342

 (.808: 2000باشد )لیندا، های جمعی نیز میمفاهیم مطرح شده در رسانه

شان های جمعی، تلویزیون و رادیو به خاطر گستردگی بینندگان و شنوندگاندر میان رسانه

تلویزیون و رادیو مکمل  (.2005، 2و ورنر 8کاردای در تغییرهای رفتاری دارند )تنموقعیت برجسته

شوند. بدین صورت که رادیو به عنوان یک رسانه شنیداری نقش اساسی در همدیگر محسوب می

هدف قرار دادن مخاطبانشان، برای ایجاد تئاتر ذهنی )مخاطب یک تصویر ذهنی از مطلبی که عنوان 

ویر ذهنی دارد(، مکملی کند و گاهاً از طریق رسانه از خود، یک تصشود در ذهن خود ایجاد میمی

ها، ایجاد دغدغه و سازی، تغییر نگرش و ارزشهای تلویزیون در جهت تبلیغ کاال، فرهنگبرای رسانه

آید، های جمعی به میان می(. وقتی سخن از رسانه9: 2088، 9ایجاد آگاهی محسوب می شود )آندرو

ختلف، متفاوت بوده و حتی نوعی های مختلف در اجتماعات مگذاری رسانهباید توجه داشت تاثیر

کنند با یکدیگر ممکن است متفاوت باشد. به ای که مردم در جوامع گوناگون از آن استفاده میرسانه

ترین منبع کسب اخبار محیط زیستی در ایران، تلویزیون و سپس رادیو است عنوان مثال، عمده

قمندی و تمایل در سیما و نیز صدا (. در حال حاضر، این عال204-206: 8934)رضائی و همکاران، 

های مختلف مطرح و باعث تنویر افکار عمومی کامال مشخص است که مسائل محیط زیست در برنامه

شود، به طوری که ها هر چند خرامان خرامان، ولی در هر صورت برداشته میشود. البته این گام

 به خود گرفته است.  های گذشتهاکنون وضعیت بسیار مناسبتری در مقایسه با دهه

شنیداری بدین صورت است که آنها به عنوان فراهم کننده -های دیداریاهمیت رسانه

-های کلی فرهنگیهای محیط زیستی(، نگرشهای تجربه برای مخاطبان )با نمایش بحرانچارچوب

 های زیست محور یا تکنومحور( برای تفسیر اطالعات )تخریب و آلوده کردن محیطای )نگرش

هایی را که افراد زندگی را تفسیر کرده، ها شیوهکنند. رسانهزیست( توسط افراد جامعه ایجاد می

دهند )مخاطرات محیط زیستی( را با کمک نظم دادن به تجربه ما از نسبت به آن واکنش نشان می

-تماشا میافراد تلویزیون (. براین اساس، 743: 8914کنند )گیدنز، زندگی اجتماعی، قالب ریزی می

پذیرند. بنابراین، در خوانند، و از آنها تاثیر میدهند و روزنامه و کتاب میکنند، رادیو گوش می

ها با نهادینه کردن فرهنگ محیط زیستی در ایجاد رفتار محیط فرآیند اجتماعی شدن افراد، رسانه

های ها و دغدغه، نگرشهاتواند ارزشتواند ایجاد کنند. بدین معنی که میزیستی نقشی اساسی می

 محیط زیستی را در افراد درونی کنند.
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ای ها و مشکالت محیط زیستی در جهان امروز و اهمیتی که مصرف رسانهبا توجه به بحران

ای در حوزه محیط زیست و در نهادینه فرهنگ محیط زیستی دارد، همچنین، اهمیت مصرف رسانه

ای بر محیط زیست در ایران، هدف اصلی مصرف رسانهکمبود اطالعات کافی در این خصوص تاثیر 

ای بر فرهنگ محیط زیستی )نگرش، ارزش، دغدغه و این مقاله بررسی رابطه بین مصرف رسانه

آیا "پرسش اصلی مقاله این است که آگاهی محیط زیستی( و رفتار محیط زیستی است. بنابراین، 

یستی ایجاد کند که منجر به تغییر رفتار تواند تغییری در فرهنگ محیط زای میمصرف رسانه

 "محیط زیستی شود؟

 

 چهارچوب نظری

های جمعی بر افراد سه مرحله کم و بیش مجزا در بررسی روند تاریخی چگونگی تاثیر رسانه

ها ؛ مرحله دوم رسانهشدنده میپنداشت« قدرت مطلق»ها مرحله اول، رسانهشناسایی شده است. 

و  سورینند )دشمی محسوب «قدرتمند» ها و مرحله سوم رسانهردیدند گتلقی می« فاقد قدرت»

ها دارای شد که رسانه(. در مرحله آغازین در فاصله بین دو جنگ جهانی، تصور می8917، تانکارد

تاثیرات بسیار نیرومندی هستند. این نظر اولین نظریه در ارتباط با تاثیر رسانه بر مخاطب بود. 

ولینی و کفلین از پیشگامان این نظریه هستند. اصطالحاتی مانند نظریه گلوله هیتلر، گوبلز، موس

سازی شده یا نظریه تاثیر مطلق برای توصیف این مرحله مفهوم 2یا نظریه سوزن تزریقی 8جادویی

ای به افراد منتقل کرد که در قلب و ذهن وی نفوذ توان پیام را به گونهاست. بر اساس این نظریه می

آن کنش که مد نظر است را در مخاطب به وجود آورد. در این رویکرد تکیه بر پیام است و کرد و 

(. اگرچه این نظریه جایگاهش در 8944گر همه کاره است )توسلی، مخاطب منفعل و ارتباط

ها باور دارند شوند که به تاثیر قدرتمند رسانهمطالعات کم رنگ شده است. اما، هنوز کسانی پیدا می

 (.8918،برویل)

های مرحله دوم زمانی پدیدار شد که نتایج تجربی، تردیدهایی در باب تاثیرات مطلق رسانه

توسط الزارسفلد، کاتز و برلسون در اواخر  9جمعی به وجود آورد. مرحله دوم با نظریه تاثیر محدود

ادی در عقاید و های ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیپیام ،شکل گرفت. طبق این نظریه 8370دهه 

ها قدرتی ندارند و مخاطب به انتخاب خودش . به عبارت دیگر، پیام رسانهرفتار افراد به وجود آورند

اساس، تکیه اصلی و بر این  شوددر این نظریه مخاطب پویا در نظر گرفته می کند.پیام را انتخاب می

دهد، رسفلد کسی که رسانه گوش میبه عقیده الزا(. 8915زاده، این رویکرد بر مخاطب است )مهدی

را برای  ایشیوهخواند. وی در طی تحقیقاتش رود و مرتب مجله میکسی است که زیاد به سینما می

                                                             
1. The magic bullet theory 
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های ها طراحی کرد که یکی از کارهای اساسی اوست. یکی از یافتهگیری تأثیر رسانه بر نگرشاندازه

 را نظر مورد برنامه خود سلیقه به باتوجه یلندآن است که مردم ما ،مهم او از گوش دادن به رسانه

الزارسفلد و برلسون دریافتند که اثرات تبلیغات از طریق وسایل ارتباط جمعی،  .کنند انتخاب

 . (8912)الزارسفلد و برلسون،  باورهای متداول را در مجاری خاصی قرار می دهند

ای جمعی در نتیجه استفاده هدر مرحله سوم، بازگشتی به مفهوم تاثیرات پرقدرت رسانه

سازی، پدیدار شدند که و برجسته 8گسترده از تلویزیون، صورت گرفت. در این مرحله نظریه کاشت

سازی تاثیرات رسانه را ها در رسانه تاکید شده است. نظریه برجستهبر اولویت و برجسته شدن پیام

تواند بر اطالعات برخی موضوعات میکند. اما، رسانه با برجسته ساختن در حوزه رفتار محدود می

تواند تعیین کند که مخاطب چطور مردم تاثیر بگذارد. بر اساس این رویکرد، رسانه اگر چه نمی

کند که مخاطب درباره چه چیزی بیندیشد. در این رویکرد مخاطب پویاست بیندیشد، اما، تعیین می

(. نظریه کاشت بر آثار 8919ساروخانی، هاست )ولی مسئولیت جهت دهی به افکار مخاطب با رسانه

گیری ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و ها به ویژه تلویزیون بر شکلتدریجی و دراز مدت رسانه

 8360گذار نظریه کاشت، در دهه سازی آنها از واقعیت اجتماعی تاکید دارد. جرج گربنر، بنیانمفهوم

های مخاطبان درباره جهان واقعی پرداخت. وی دیدگاه به بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر باورها و

کند، آثاری شود و سپس رشد میهای تلویزیونی همانند بذری که کاشته میمعتقد است که برنامه

گیری نگرش، ارزش، دغدغه و نهایتا آگاهی در مخاطب گذارد و سبب شکلبر روی مخاطب باقی می

ای توسط مخاطبان و ازی نگرش تلویزیونی و رسانهسشود. کاشت به معنای پذیرش و درونیمی

ها به شود هر کدام از این مرحلههمانطور که مالحظه می(. 884: 8910زاده، بینندگان است )رضوی

تاثیر بخشی از یک ارتباط جمعی تاکید شده است. به عنوان مثال، در مرحله تاثیر مطلق، مخاطب 

ارد؛ در مرحله تاثیر محدود، مخاطب فعال است و پیام منفعل محسوب شده و پیام اهمیت زیادی د

دهی به افکار فاقد قدرت است و در مرحله سوم اگر چه مخاطب پویا است، اما، پیام، عامل جهت

 شان است.مخاطبان

های جمعی تلویزیون نقش اساسی پیدا کرده است و گربنر معتقد است که در میان رسانه

های جهان جای تجربه هایش در مورد واقعیتین ما شده و پیاممنجر به غلبه آن بر محیط نماد

های جمعی که عاملی شخصی و سایر وسایل شناخت را گرفته است. بر اساس نظریه گربنر، رسانه

های ما از جهان واقعی را ها، رفتارها و ادراکها، ارزشمهم در اجتماعی کردن افراد هستند، نگرش

-توان فرض نمود که مصرف رسانه(. بر اساس این نظریه، می279: 4831، 2دهند )تن و تنشکل می

های محیط زیستی( ها و آگاهیها، دغدغهها، ارزشتواند بر فرهنگ محیط زیستی )نگرشای می

                                                             
1. Cultivation theory 
2. Tan & Tan 
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منجر به رفتار محیط زیستی گردد. بنابراین، نظریه کاشت )جرج گربنر(  افراد تاثیر داشته و نهایتاً

ای، فرهنگ محیط زیستی )نگرش، ارزش، دغدغه و ن رابطه مصرف رسانهتواند به تبییبهتر می

 آگاهی محیط زیستی( و رفتار محیط زیستی کمک کند.

 

 : مدل نظری تحقیق9شکل 

 

 
 

 

همان طور که در مدل فوق نشان داده شده است، فرهنگ محیط زیستی می تواند به عنوان 

 ثیر رسانه را بر رفتارهای محیط زیستی منعکس کند.واسط و میانجی، تا
 

 روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شهروندان 

نفر است )سرشماری عمومی  782464برابر  8935باشد که بر اساس آمار سال شهر سنندج می

باشد که با استفاده از فرمول منطقی نفر می 794ر با (. حجم نمونه براب8935نفوس و مسکن 

-( تعیین گردید. در این پژوهش، برای نمونه گیری از روش نمونه919: 8945)رفیع پور،  8کوکران

ای استفاده شده است. در این روش، به منظور ایجاد حداکثر پراکندگی ای چند مرحلهگیری خوشه

نقشه طرح جامع تدبیر شهر، شهر سنندج شامل سه منطقه،  با توجه به نقشه جغرافیایی )بر اساس

گیری تصادفی ساده از هر منطقه با استفاده از محله است( و با استفاده از نمونه 13ناحیه و  28

جدول اعداد تصادفی یک ناحیه و از هر ناحیه به همین شکل یک محله )محله فیض آباد از منطقه 

( انتخاب 84نطقه دو ناحیه نه و محله بهاران از منطقه سه ناحیه یک، ناحیه چهار، محله بلوار از م

ها به صورت کامالً های آن محله، نمونهشده است. همچنین، از هر محله متناسب با تعداد بلوک

                                                             
1. Cochran 

 

 

 فرهنگ محیط زیستی

 

 

 ارزش محیط زیستی

 

 

 دغدغه محیط زیستی

 

 

 نگرش محیط زیستی

 

 

 آگاهی محیط زیستی

ایمصرف رسانه رفتار محیط زیستی  



  7 8931زمستان ، اول شماره، اولدوره                                                      جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

بود برای جمع آوری  تصادفی از بین خانوارهای هر محله انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه

 م در این تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامهها و اطالعات الزداده

ارزیابی شده است.  2سواالت آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 8محقق ساخته بوده که پایایی

 دهد.جدول زیر مقدار محاسبه شده را برای متغیرهای اصلی تحقیق نشان می

 

 امهپرسشن پایاییضریب : 9شماره  جدول
 مقدار آلفا تعداد سؤاالت متغیر ردیف

 41/0 87 نگرش محیط زیستی 8

 15/0 5 آگاهی محیط زیستی 2

 43/0 7 محیط زیستی دغدغه 9

 18/0 4 ارزش محیط زیستی 7

 /13 87 رفتار محیط زیستی 5

 

سواالت  9باشد. اعتبارمقدار ضریب آلفا تأیید کننده قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش می

مورد تأیید قرار گرفته است. برای انجام تجزیه و تحلیل و به کارگیری  7نیز از طریق اعتبار صوری

( پردازش گردید و سپس، 5SPSSها در نرم افزار آماری علوم اجتماعی)های آماری، ابتدا دادهروش

ها و نتایج، هر یک از قبل از ارائه یافتهها متناسب با سطح سنجش متغیرها انجام گرفت. تحلیل داده

 گردد.مفاهیم اصلی و مهم تحقیق به شرح زیر تعریف می

های جمعی و ای میزان استفاده از رسانهای: از دیدگاه نظری، مصرف رسانهالف. مصرف رسانه

ای به استناد تحقیقات از نظر عملیاتی، مصرف رسانهشود. میزان توجه و اعتماد به آنها تعریف می

-شود. در این تحقیق فقط کمیت استفاده از رسانهو شکل کمیت و کیفیت سنجش میپیشین در د

ای استفاده از تلویزیون و های جمعی )تلویزیون و رادیو( مد نظر است. شکل کمی مصرف رسانه

های محیط زیستی و رادیو با ترکیب میزان توجه به اخبار محیط زیستی، میزان تماشای برنامه

ای سنجیده شده گزینه 5ای سواالت و بر اساس مقیاس نها با استفاده از مجموعهمیزان اعتماد به آ

 است.

ها، ها، ارزشای از نگرشب. فرهنگ محیط زیستی: منظور از فرهنگ محیط زیستی مجموعه

تواند منجر به حفاظت از محیط زیست شود. های محیط زیستی است که میهای و آگاهیدغدغه

                                                             
1. Reliability 
2. Cronbach's Alpha Coefficient 
3. Validity 
4. Face Validity 

5. Statistical Package for the Social Science 
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یط زیستی شامل متغیرهای نگرش، آگاهی، دغدغه و ارزش محیط زیستی براین اساس فرهنگ مح

است. در اینجا به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از این متغیرها به عنوان متغیر اصلی تحقیق می 

 پردزایم. 

مجموعه احساسات نگرش محیط زیستی ، . نگرش محیط زیستی: از دیدگاه نظری8ب.

: 8،2004م)بلو های محیط فیزیکی یا مسائل مرتبط با آن استد ویژگیخوشایند یا ناخوشایند در مور

 87 ازست که آزمودنی ا محیط زیستی نمره ای جدیددر پژوهش حاضر نگرش از نظر عملیاتی،  .(2

 کند.دریافت می  ایگزینه 5( با مقیاس 8314)9و ون الیر  2دانلپهای محیط زیستی نگرشسوال 

 آگاهی محیط زیستی: 

محیط زیستی، اطالعات عملی است که  آگاهی محیط زیستی: از دیدگاه نظری، آگاهی. 2ب.

های انسانی بر روی محیط/ زیست افراد درباره محیط زیست، بوم شناسی سیاره زمین و تاثیر کنش

بر گرفته از  سوال 5محیط زیستی با استفاده از  آگاهیاز نظر عملیاتی، (. 7،3083)آرکری بوم دارند

 . مورد سنجش قرار گرفته استای گزینه 5( با مقیاس 2080الحی )تحقیق ص

محیط زیستی: از دیدگاه نظری، دغدغه محیط زیستی توجه، نگرانی و  . دغدغه9ب.

نسبت به افراد  هایدغدغهدر ارتباط با حساسیت پاسخگویان به مشکالت محیط زیستی است. 

 7ای است که آزمودنی در پاسخ به نمره های محیط زیستیمحیط زیست در پژوهش حاضر، دغدغه

ای که به تأیید کارشناسان و متخصصین حوزه جامعه شناسی محیط زیست گزینه 5سوال با مقیاس 

 کند. رسیده است، دریافت می

های ارزش محیط زیستی شامل جهت گیری. ارزش محیط زیستی: از دیدگاه نظری، 7ب.

و 5)بار بینی وی در مورد جهان طبیعی استجهان اساسی فرد در مورد محیط زیست و نشانگر

های محیط زیستی کایزر، ارزش سوال 4در پژوهش حاضر از از نظر عملیاتی،  .(9: 2009همکاران،

 استفاده شده است.ای گزینه 5( با مقیاس 8333) 6ولفینگ و فوهرر

د جامعه های افراای از کنشرفتارهای محیط زیستی، مجموعهج. رفتار محیط زیستی: 

های خاص نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایالت و آمادگی

(. از نظر عملیاتی، در پژوهش 8930برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می شود )امامقلی،

 "مردم و محیط زیست"سوال برگرفته کتاب  87حاضر برای سنجش رفتارهای محیط زیستی از 

 ای استفاده شده است.گزینه 5( استفاده شده و بر اساس یک مقیاس 2080لحی )تالیف صا

                                                             
1. Bloom 
2. Dunlap 
3. Van Liere 
4. Arcury 
5. Barr et al. 

6. Kairser & Wolfing and Fuhrer 
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 نتایج و یافته ها

-های تحقیق تحت دو عنوان کلی یعنی نتایج توصیفی و نتایج تحلیلی ارایه مینتایج و یافته

 شوند.

 . نتایج توصیفی: 9
ها زیستی در رسانههای محیط ای: امروزه ضرورت توجه به بحرانمیزان مصرف رسانه -الف

های محیط زیستی در ای خطیر در خصوص توجه به بحرانها وظیفهامری انکار ناپذیر است. رسانه

راستای تاثیر بر مخاطبان برای ایجاد رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی بر عهده دارند. اظهارات 

شنیداری با -های دیداریهپاسخگویان نسبت به میزان استفاده از تلویزیون و رادیو به عنوان رسان

های محیط زیستی در جدول زیر، ارایه شده است. جدول زیر توزیع فراوانی میزان تاکید بر برنامه

 دهد. نشان می 5تا  8ای را بر اساس نمره مقیاسی مصرف رسانه

 

 ای )تلویزیون و رادیو(: وضعیت میزان مصرف رسانه2جدول شماره 
 درصد فراوانی تجمعی فراوانی درصد فراوانی ایمصرف رسانه

 5/5 5/5 27 خیلی زیاد

 4/22 2/84 45 زیاد

 4/64 8/75 834 متوسط

 7/32 4/27 801 کم

 800 4/6 99 خیلی کم

 - 800 794 جمع کل

 

ای در درصد از پاسخگویان، مصرف رسانه 61دهد که نزدیک به  نتایج جدول فوق نشان می

درصد از  29ای نزدیک به تجمعی نشان می دهد که مصرف رسانهحد متوسط دارند. ستون فراوانی 

و نزدیک  11/2ای پاسخگویان پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد است. میانگین مصرف رسانه

تواند وضعیت مطلوبی در خصوص است. این وضعیت نمی 36/0متوسط است و انحراف استاندارد 

 ای باشد.مصرف رسانه

 

سوال مورد سنجش قرار گرفته است.  87ی: این مولفه با استفاده از نگرش محیط زیست -ب

-نشان می 5تا  8جدول شماره سه توزیع فراوانی نگرش محیط زیستی را  بر اساس نمره مقیاسی 

 دهد.
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 : وضعیت نگرش محیط زیستی3جدول شماره
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نگرش محیط زیستی

 8/2 8/2 3 کامال موافق

 9/45 2/49 920 موافق

 9/33 27 805 نه موافق نه مخالف

 800 4/0 9 مخالف

 - 0 0 کامال مخالف

 - 800 794 جمع کل

 

درصد از پاسخگویان  2/49دهد که نتایج جدول فوق در مورد نگرش محیط زیستی نشان می

های محیط زیستی بودند. رشدرصد از آنها مخالف نگ 4/0اند. تنها موافق نگرش محیط زیستی بوده

اند. ستون فراوانی های محیط زیستی نداشتهدرصد از آنها نظری موافق یا مخالف در مورد نگرش 27

درصد از پاسخگویان، موافق و کامال موافق نگرش محیط زیستی  9/45دهد که تجمعی نشان می

و  46/9نگرش محیط زیستی  دهد که میانگیناند. به طور کلی، نتایج تحقیق حاضر نشان میبوده

 درصد است. 47/0نزدیک به زیاد است و انحراف استاندارد 

 

سوال مورد سنجش قرار گرفته است.  5آگاهی محیط زیستی: این مولفه با استفاده از  -ج

 دهد.نشان می 5تا  8جدول زیر، توزیع فراوانی آگاهی محیط زیستی را  بر اساس نمره مقیاس 

 

 یت آگاهی محیط زیستی: وضع4جدول شماره
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی آگاهی محیط زیستی

 8/7 8/7 81 خیلی زیاد

 9/85 2/88 73 زیاد

 6/44 2/62 242 متوسط

 2/32 6/87 67 کم

 800 1/4 97 خیلی کم

 - 800 794 جمع کل

 

از آنها در مورد درصد  2/62نتایج جدول فوق نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان یعنی

-اند. ستون فراوانی تجمعی نشان میمحیط زیست دارای آگاهی محیط زیستی در حد متوسط بوده

 اند.دهد که کمتر از دو دهم از پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد دارای آگاهی محیط زیستی بوده
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قرار گرفته است.  سوال مورد سنجش 7های محیط زیستی: این مولفه با استفاده از د. دغدغه

ها و نگرانی محیط زیستی افراد در مورد محیط زیست مد نظر ها، دغدغهدر این سواالت حساسیت

 5تا  8های محیط زیستی را  بر اساس نمره مقیاسی بوده است. جدول زیر، توزیع فراوانی دغدغه

 دهد.نشان می

 های محیط زیستی: وضعیت دغدغه5جدول شماره 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی زیستی های محیطدغدغه

 9/92 9/92 878 خیلی زیاد

 2/43 3/76 205 زیاد

 9/36 2/84 45 متوسط

 800 4/9 86 کم

 - 0 0 خیلی کم

 - 800 794 جمع کل

 

دهد که نزدیک های محیط زیستی در جدول فوق نشان مینظر پاسخگویان در مورد دغدغه

درصد از  4/9های محیط زیستی در حد زیاد بوده اند. تنها ان دارای دغدغهدرصد از پاسخگوی 74

اند. همچنین نتایج ستون فراوانی تجمعی های محیط زیستی در حد کم بودهآنها در مورد دغدغه

های محیط درصد از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد دارای دغدغه 2/43دهد که نشان می

و نزدیک به زیاد است و انحراف استاندارد  31/9های محیط زیستی ین دغدغهزیستی بوده اند. میانگ

 درصد است. 42/0

 

سوال مورد سنجش قرار گرفته است.  4ه. ارزش محیط زیستی: این مولفه با استفاده از 

 دهد.نشان می 5تا  8جدول زیر، توزیع فراوانی ارزش محیط زیستی را  بر اساس نمره مقیاسی 

 
 : وضعیت ارزش محیط زیستی6 جدول شماره

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی ارزش محیط زیستی

 4/71 4/71 289 کامال موافق

 9/37 5/75 833 موافق

 800 4/5 25 بی نظر

 - 0 0 مخالف

 - 0 0 کامال مخالف

 - 800 794 جمع کل
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های در مورد ارزش درصد از پاسخگویان 73دهد که نزدیک نتایج جدول فوق نشان می

درصد از آنها دارای نظر موافق  5/75اند و  با تفاوت اندک محیط زیستی نظری کامال موافق داشته

های محیط زیستی ندارند. میانگین درصد از آنها نظری در مورد ارزش 4/5اند و مابقی یعنی بوده

 است. 52/0 و بیش از زیاد است و انحراف استاندارد 78/7های محیط زیستی ارزش

 

سوال مورد سنجش قرار گرفته است.  87و. رفتارهای محیط زیستی: این مولفه با استفاده از 

 دهد.نشان می 5تا  8جدول زیر، توزیع فراوانی رفتار محیط زیستی را  بر اساس نمره مقیاسی 

 

 : وضعیت رفتار محیط زیستی0جدول شماره 
 رصد فراوانی تجمعید درصد فراوانی فراوانی رفتار محیط زیستی

 2/95 2/95 857 همیشه

 3/17 4/73 284 اکثر اوقات

 9/33 7/87 69 گاهی

 800 4/0 9 ندرتبه

 - 0 0 اصالً

 - 800 794 جمع کل

 

درصد از  50دهد که نزدیک به جدول فوق در مورد وضعیت رفتار محیط زیستی، نشان می

درصد از آنها به  4/0محیط زیستی هستند. و تنها  پاسخگویان اکثر اوقات دارای رفتارهای مسئوالنه

دهد که ندرت دارای رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی هستند. ستون فراوانی تجمعی نشان می

درصد از پاسخگویان همیشه و اکثر اوقات دارای رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی  15نزدیک 

 است. 68/0است و انحراف استاندارد  87/7هستند. میانگین رفتارهای محیط زیستی در حد زیاد 

 دهد.متغیرهای تحقیق را نشان می (5تا  8نهایتا، جدول زیر مقایسه میانگین)از 
 

 : مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق8جدول شماره 
 انحراف استاندارد 5میانگین از  متغیر ردیف

 58/0 78/7 ارزش محیط زیستی 8

 68/0 87/7 رفتار محیط زیستی 2

 42/0 31/9 محیط زیستی دغدغه 9

 47/0 46/9 نگرش محیط زیستی 7

 15/0 13/2 آگاهی محیط زیستی 5
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دهد، نسبت پاسخ در میان متغیرهای محیط زیستی برابر های جدول فوق نشان مییافته

که  های فوق به ترتیبیتوان استنباط کرد که مولفهنیست. از میزان میانگین و انحراف استاندارد می

اند. لذا در حالی که در جدول آمده است از بیشترین تا کمترین میزان را به خود اختصاص داده

ها و کمترین پراکندگی از میانگین را به خود اختصاص باالترین شدت پاسخ« ارزش محیط زیستی»

 کمترین اهمیت و بیشترین پراکندگی را در میان پاسخگویان« آگاهی محیط زیستی»داده است، 

 دهد.متغیرهای محیط زیستی را نشان میداراست. شایان ذکر است، نمودار زیر، مقایسه میانگین

 
 : مقایسه میانگین متغیرهای محیط زیستی8نمودار شماره 

 

 
 

 پردازیم.تحقیق می در این بخش به آزمون فرضیه .  نتایج تحلیلی:2

ای بر نگرش محیط زیستی، آگاهی محیط زیستی، مصرف رسانه فرضیه تحقیق بررسی تاثیر

جدول زیر ضریب پیرسون  محیط زیستی، ارزش محیط زیستی و رفتار محیط زیستی است. دغدغه

 دهد.ای و متغیرهای محیط زیستی را نشان میمصرف رسانه

 

 زیستیای و متغیرهای محیط : آزمون ضریب همبستگی پیرسون مصرف رسانه1جدول شماره 

 متغیرها تحقیق
 ایمصرف رسانه

 داریسطح معنی مقدار آزمون پیرسون

 000/0 841/0 نگرش محیط زیستی

 059/0 -806/0 آگاهی محیط زیستی

 828/0 047/0 های محیط زیستیدغدغه

 007/0 896/0 ارزش محیط زیستی

 000/0 201/0 رفتار محیط زیستی
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ای و نگرش محیط زیستی که بین مصرف رسانه نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد

رابطه وجود دارد. مقدار آزمون پیرسون حاکی از این است که جهت رابطه مثبت و مستقیم است. 

های ای، نگرشهمچنین، شدت رابطه در حد متوسط است. به عبارت دیگر، با افزایش مصرف رسانه

-فرضیه تحقیق مورد تائید تجربی واقع می شود. بر این اساس، اولینمحور میمحیط زیستی، زیست

 شود.

ای و آگاهی محیط زیستی رابطه دهد که بین مصرف رسانهنتایج آزمون فرضیه دوم نشان می

ای و شود، عدم رابطه بین مصرف رسانهو سوالی که در اینجا مطرح می وجود ندارد. مهمترین مسئله

زیستی در رسانه تاثیری بر آگاهی محیط  آگاهی محیط زیستی است. چرا انعکاس مسائل محیط

 شود.زیستی ندارد؟. بر این اساس، دومین فرضیه تحقیق مورد تائید تجربی واقع نمی

محیط زیستی های دغدغهای و دهد که بین مصرف رسانهنتایج آزمون فرضیه سوم نشان می

دغدغه محیط زیستی در  ای هیچ تاثیر در ایجادرابطه وجود ندارد. به عبارت دیگر، مصرف رسانه

های محیط ای بر ایجاد دغدغهافراد را ندارند. این یک مسئله اساسی در بحث تاثیر مصرف رسانه

 شود.زیستی است. بر این اساس، سومین فرضیه تحقیق نیز مورد تائید تجربی واقع نمی

ستی ای و ارزش محیط زیدهد که بین مصرف رسانهنتایج آزمون فرضیه چهارم نشان می

رابطه وجود دارد. مقدار آزمون پیرسون حاکی از این است که جهت رابطه مثبت و مستقیم است. 

ای، ارزش همچنین، شدت رابطه در حد متوسط است. به عبارت دیگر، با افزایش مصرف رسانه

 شود. بر این اساس، چهارمین فرضیه تحقیق مورد تائید تجربی واقعمحیط زیستی افراد مسئوالنه می

 شود.می

ای و رفتارهای محیط زیستی دهد که بین مصرف رسانهنتایج آزمون فرضیه پنجم نشان می

رابطه وجود دارد. مقدار آزمون پیرسون حاکی از این است که جهت رابطه مستقیم است. همچنین، 

ای، رفتارهای محیط شدت رابطه در حد متوسط است. به عبارت دیگر، با افزایش مصرف رسانه

 شود. تی افراد نیز مسئوالنه تر میزیس

 

رگرسیون خطی ساده به پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته بر  تحلیل رگرسیون ساده:

 8911پور و صفری، پردازد )حبیباساس مقدار یک متغیر مستقل به کمک یک معادله خطی، می

-ای تحقیق نشان می(. جدول زیر، ضرایب رگرسیونی ساده رفتار محیط زیستی را با متغیره710:

 دهند.
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 : ضرایب رگرسیونی ساده رفتارهای محیط زیستی80جدول شماره 

 متغیرهای  تحقیق

 رفتارهای محیط زیستی

R 2R β مقدار ثابت Sig 
دوربین 

 8واتسون

 19/8 000/0 734/2 796/0 887/0 994/0 نگرش محیط زیستی

 11/8 000/0 340/7 -886/0 096/0 836/0 آگاهی محیط زیستی

 13/8 000/0 365/2 237/0 896/0 963/0 های محیط زیستیدغدغه

 15/8 000/0 294/2 798/0 897/0 966/0 ارزش محیط زیستی

 12/8 000/0 631/9 875/0 079/0 201/0 ایمصرف رسانه

   

دارند و ن 2ها با هم همبستگیدهد که باقیماندهقبل از هر چیز نتایج آماره دوربین واتسون نشان می  

مستقل از هم هستند. نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی ساده حاکی از این است که کل 

داری دارند. از میان مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق با رفتارهای محیط زیستی رابطه معنی

درصد  6/89های محیط زیستی با ضریب تعیین برابر با متغیرهای موجود در این جدول دغدغه

بیشترین رابطه را با رفتارهای محیط زیستی دارد و آگاهی محیط زیستی با ضریب تعیین برابر با 

-درصد کمترین رابطه را با رفتارهای محیط زیستی دارد. ضریب بتای استاندارد شده نشان می 6/9

دهد که ارزش محیط زیستی به نسبت متغیرهای دیگر در تعیین تغییرات رفتارهای محیط زیستی 

کنند. این نتایج اهمیت این متغیر را در تبیین رفتارهای محیط زیستی قش مهمتری را ایفاء مین

ای بر رفتار محیط زیستی حاکی از این دهد. همچنین در نتایج در مورد تاثیر مصرف رسانهنشان می

به دست کنند، درصد از تغییرات رفتار محیط زیستی را تبیین می 9/7ای تنها مصرف رسانه است که

ای در بخش محیط زیست قابل ای با توجه به وضعیت نامطلوب مصرف رسانهآمدن چنین نتیجه

ای در بخش محیط زیستی در وضعیت بینی است. همانطور که اشاره شد میانگین مصرف رسانهپیش

غیر مطلوبی قرار ندارد و با توجه به نتایج به دست آمده از وجود رابطه مثبت و مستقیم بین دو مت

 کند.های جمعی را بیش از پیش نمایان میضرورت توجه به مباحث محیط زیستی در رسانه

توان رابطه خطی موجود می 9تحلیل رگرسیون چند متغیره: با کمک رگرسیون چند متغیره

ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را مطالعه کرد. برای آگاهی از چگونگی بین مجموعه

                                                             
1. Durbin-Watson 

 2باشد. اگر باقیمانده ها با یکدیگر همبستگی نداشته باشند، این آماره نزدیک به می 7تا  0مقدار این آماره بین .2

 ود.خواهد ب
3  . Multiple Linear Regression 
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استفاده شده است. الزم به ذکر است که  2بین متغیرهای مستقل از آماره تولرانس 8طیروابط هم خ

( نشان 19/8ها استفاده شده است. مقدار آماره دوربین واتسون )برای ورود داده 9از روش گام به گام

باشند. جدول زیر، مدل ها با هم همبستگی ندارند. یعنی از هم مستقل میدهد که باقیماندهمی

دهد. الزم گرسیونی گام به گام متغیرهای تحقیق را برای تبیین رفتارهای محیط زیستی نشان میر

مدل )گام( بود. نتایج جدول زیر مربوط به مدل  5به ذکر است که مدل رگرسیون گام به گام دارای 

 )گام( آخر مدل رگرسیونی گام به گام است. 

 

غیرهای تحقیق برای تبیین رفتارهای محیط : مدل رگرسیونی گام به گام مت99جدول شماره 

 زیستی
 مقدار ثابت Fآزمون  F Sigمقدار آزمون 2R (R)  مدل

 513/8 000/0 698/95 920/0 566/0 گام به گام

 
 

شود، ضریب همبستگی مدل رگرسیونی گام به گام همانطور که در جدول فوق مالحظه می

است. نسبتی از واریانس  566/0ط زیستی برابر با متغیرهای مورد بررسی برای تبیین رفتارهای محی

 Fدرصد است. نسبت  92متغیر رفتارهای محیط زیستی که توسط متغیرهای تحقیق تبیین شده 

داللت بر آن دارد که مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است. مقدار 

یرهای تحقیق کنترل شود، مقدار پایه رفتارهای دهد که اگر تاثیر متغثابت )عرض از مبدا( نشان می

ی ضرایب تاثیر مدل نهایی رگرسیون است. جدول زیر، نشان دهنده 513/8محیط زیستی برابر با 

 متغیرهای مستقل تبیین کننده رفتارهای محیط زیستی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
های عنوان شده در رگرسیون خطی ساده، در رگرسیون چند متغیر هیچ یک از متغیرهای مستقل فرضعالوه بر پیش.8

 باشند. نباید رابطه خطی با سایر متغیرهای مستقل داشته

2. Tolerance 

3. Stepwise Method 
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ده رفتارهای : ضرایب تاثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای تحقیق تبیین کنن92جدول شماره 

 محیط زیستی
 8ضریب تولرانس T Sigمقدار آزمون  )β( متغیرها

 - 000/0 420/7 - مقدار ثابت

 18/0 000/0 384/7 274/0 ارزش محیط زیستی

 30/0 000/0 163/5 269/0 های محیط زیستیدغدغه

 34/0 008/0 -914/9 -876/0 آگاهی محیط زیستی

 12/0 002/0 860/9 851/0 نگرش محیط زیستی

 37/0 025/0 256/2 033/0 ایمصرف رسانه

 

-دهد که میزان همشود، ضریب تولرانس نشان میهمانطور که در جدول باال مالحظه می

های محیط زیستی اولین متغیری بوده که وارد مدل شده خطی متغیرها کم است. همچنین، ارزش

ای آخرین متغیری بوده که و مصرف رسانهاست و بیشترین رابطه را با رفتارهای محیط زیستی دارد 

وارد مدل شده و کمترین رابطه را با رفتارهای محیط زیستی دارد. ضریب بتا استاندارد شده نشان 

های محیط دغهدهنده تاثیرات خالص متغیرها بر رفتار محیط زیستی است. براین اساس، متغیر دغه

داری آن نشان و سطح معنی Tی دارد. مقدار زیستی بیشترین تاثیر را بر رفتارهای محیط زیست

-باشد. براین اساس، متغیرهای که وارد مدل شدهدهنده اهمیت نسبی حضور هر متغیر در مدل می

 داری در تبیین تغییرات رفتارهای محیط زیستی دارند. اند تاثیر آماری معنی

 

 بحث و نتیجه گیری
-ل محیط زیستی وابسته به میزان توجه رسانه( معتقد است که درک عمومی از مسائ8342داونز )

های محیط ای برنامههای جمعی به آن مسائل است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف رسانه

درصد از مخاطبان و افراد مورد بررسی در حد زیاد و خیلی  29زیستی از طریق تلویزیون و رادیو، 

تری از مسائل و مخاطب درک به مراتب پایین زیاد است. براین اساس می توان انتظار داشت که

مشکالت محیط زیستی داشته باشد. این مسئله در بحث آگاهی محیط زیستی نمود بیشتری پیدا 

ها بر آگاهی عمومی کرد؛ به طوری که آگاهی مخاطب در سطح مطلوبی نبوده است. تاثیر رسانه

های جمعی فاهیم مطرح شده در رسانهوابسته به چگونگی محتوای تفسیر بیننده یا شنونده از م

(. به عبارت دیگر، چگونگی درک مخاطب از مفاهیم محیط زیستی مطرح 808: 2000است )لیندا، 

شده از طریق وسایل ارتباط جمعی، تعیین کننده میزان آگاهی آنها از مسائل و مشکالت محیط 

                                                             
خطی کمتر . بنابراین، هر چه ضریب تولرانس نزدیک به یک باشد، میزان همدر نوسان است 8و  0ضریب تولرانس بین .7

 است.



81 زیستی رسانه، فرهنگ و رفتارهای محیط 
  

های محیط زیستی از ای برنامهزیستی است. نتایج به دست آمده در ارتباط با تاثیر مصرف رسانه

طریق تلویزیون و رادیو بر آگاهی محیط زیستی و همچنین، نتایج توصیفی به دست آمده نشان 

دهنده این موضوع است که رسانه در توجه به مسائل محیط زیستی و ایجاد درک عمومی و در 

های ن استفاده از برنامهنهایت، ایجاد آگاهی محیط زیستی چندان موفق نبوده است. به نحوی که بی

ای وجود نداشت. به عبارت دیگر، با وجود پرداختن محیط زیستی و آگاهی محیط زیستی رابطه

اند در ایجاد آگاهی محیط های مورد نظر نتوانستهرسانه به مسائل و مشکالت محیط زیستی برنامه

 زیستی در افراد نقش چندان مطلوب و مورد انتظار را ایفاء کنند.

ترین متغییرهای رفتارهای های محیط زیستی که یکی از تعیین کنندهها و نگرانیدغهدغ

های جمعی نقشی کلیدی در ( رسانه2000مردم نسبت به محیط زیست است و به اعتقاد لیندا )

های محیط زیستی دارند. اما، نتایج تحقیق در ارتباط با این دو ها و نگرانیبرساخته شدن دغدغه

ای های محیط زیستی رابطههای محیط زیستی و دغدغهن داد که بین استفاده از برنامهمتغیر نشا

های وجود ندارد. به عبارت دیگر، همانند نتایج مربوط به آگاهی محیط زیستی، در این جا نیز رسانه

-ها و نگرانیجمعی )تلویزیون و رادیو( به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی در برساخته شدن دغدغه

-ای ضرورت بازبینی و بازنگری در سیاستهای محیط زیستی در جامعه نقشی ندارد. چنین نتیجه

های دهد. چون ایجاد دغدغهای و اجرایی رسانه در این خصوص را بیش از پیش نشان میهای برنامه

محیط زیستی در دنیای پر مخاطره امروز به نگهداشت اهمیت مسائل محیط زیستی در مباحث 

( و باال نگهداشتن سطح آگاهی نسبت به موضوعات 43: 2009جامعه )جکلین و رابرت عمومی 

کند. ( کمک می8: 2006و پورناناندا،  2006، هانیگن، 8336، ایدر، 8332محیط زیستی )بک، 

همچنین، به داشتن رفتارهای محیط زیستی مسئوالنه نسبت به محیط زیست و جلوگیری از 

ای بر اما تاثیر مصرف رسانه شود.یط زیستی در کشورمان منجر میافزایش مسایل و مشکالت مح

نگرش، ارزش و رفتار محیط زیستی مخاطبان مثبت و مستقیم ارزیابی شده است. به عبارت دیگر، 

ها و رفتارهای مسئوالنه شها و ارزهای محیط زیستی در رسانه شاهد نگرشبا افزایش انعکاس بحران

تواند به کنترل و ها و رفتار مسئوالنه، میها و ارزشهستیم. این نگرشو دوست دار محیط زیست 

کاهش بحران محیط زیستی در کشورمان کمک شایان توجهی نماید. براین اساس، عالوه بر تاکید 

ها و مسائل و محیط زیستی در رسانه باید در نظر داشت که انعکاس بحران در ایجاد آگاهی و دغدغه

محیط زیستی می تواند جهت دهنده به نگرش و ارزش و رفتارهای محیط  مشکالت و موضوعات

 زیستی مخاطبان باشد. 

ها در دنیای امروز نقش توان گفت که رسانهبر اساس پیشینه نظری و تجربی تحقیق، می

سازی رویدهای محیط زیستی دارند. بدیلی در شکل دهی و هدایت افکار عمومی و جریانبی

سعی دارند پیام معینی از وضعیت محیط زیست را در معرض اطالع عمومی قرار  هاهمچنین، رسانه
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ها درصدد گسترش انتقال مفاهیم، تفکرات و معانی محیط زیستی به دهند. به عبارت دیگر، رسانه

باشند. در مقابل مخاطبان سعی در معنا و تفسیر، مفاهیم، تفکرات و معانی عموم مخاطبان می

ها سعی ها دارند. به عبارت دیگر، مخاطبان با تاثیر پذیری از رسانهق رسانهمحیط زیستی از طری

و  کنند به دنیای اطراف خود معنا ببخشند و بر اساس این معنا نگرش، آگاهی، ارزش، دغدغهمی

ها در مباحث محیط زیستی، بستگی به رفتار خود را شکل دهند. بنابراین میزان موفقیت رسانه

ها در ورود به این مباحث دارد. در مورد موضوع مورد بحث در این پژوهش به نظر توانمندی رسانه

های دیداری و شنیداری در ورود به مباحث محیط زیستی در حد رسد میزان موفقیت، رسانهمی

های جمعی که عاملی مهم در اجتماعی مطلوبی قرار ندارد. همچنین، بر اساس نظریه کربنر، رسانه

، ارزش، رفتار مسئوالنه محیط زیستی شده، اما در ایجاد تند باعث ایجاد نگرشکردن افراد هس

های محیط زیستی که بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین تاثیر را بر رفتار آگاهی و دغدغه

اند به خوبی بذر آگاهی و های جمعی نتوانستهاند. در نتیجه، رسانهمحیط زیستی دارند، موفق نبوده

ی محیط زیستی را در ذهن افراد مورد مطالعه کاشته )کاشت به معنای درونی سازی هادغدغه

و پذیرش توسط مخاطبان و بینندگان است(  های محیط زیستی توسط رسانه جمعیآگاهی و دغدغه

از جمله مشکل اساسی که به نظر می رسد صدا و سیما ایران با  گذارند.و اثری بر روی مخاطب باقی 

است، کمبود کارشناسان و متخصصانی است که بتوانند مشکالت محیط زیستی را به آن مواجه 

ها به صورت مستقیم و خام به آید غالب برنامهعرضه کنند. در حقیقت، به نظر می "ای دیگرگونه"

های اجتماعی و فرهنگی به شکل و شمایل تخصصی را پردازند و جنبهمسائل محیط زیستی می

شناسی محیط زیست تحت عنوان دهند. این مشکل در حوزه جامعهقرار میکمتر مورد توجه 

شناسایی شده است. مزیت پوشش خبری حادثه محور، افزایش آگاهی عمومی  "حادثه محوری"

شود، اما جنبه های منفی نیز دارد. این است که بدون آن، موضوعات محیط زیستی نادیده گرفته می

دث پراکنده، به جای این که حوادث را در بستر اجتماعی نشان گونه پوشش خبری متمرکز بر حوا

های های خاص مسئول حوادث هستند و نه سیاستکند که گویا افراد، شرکتدهد، چنین القاء می

توان در برنامه ای از این دست را می(. نمونه891: 8939سازمانی و توسعه اجتماعی )هانیگن، 

های شمال مورد بررسی قرار مه، مساله تغییر اراضی کاربری زمینمالحظه نمود. در این برنا "شوک"

شود که ریشه تخریب گسترده گرفته و ضمن جلب توجه افکار عمومی، این تصور به ببینده القاء می

 های شخصی و سودجویانه است. منابع طبیعی انگیزه

ترین رویدادها دن به تازهمخاطبان جهت رسی بهامید دهنده و آگاهی بخش های جمعی رسانهنهایتا، 

ای و . با توجه به گستردگی مخاطبان رسانهو منابع علمی و فرهنگی برای تعالی جامعه است

ها، ، نگرشآگاهیتواند تاثیرگذاری بهتری بر ها میهمچنین، با توجه به نتایج تحقیق حاضر، رسانه

شود که این اساس، پیشنهاد میها و رفتارهای محیط زیستی داشته باشند. بر ها، ارزشدغدغه
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متولیان و مسئوالن وسایل ارتباط جمعی )از جمله برنامه محیط زیستی( بازنگری و بازبینی در 

های محیط زیستی خود داشته و با کمک از متخصصان محیط زیستی در دو حوزه رویکردها و برنامه

های ها و نگرانیه ایجاد دغدغههایی را در پیش بگیرند که بها و سیاستفنی و اجتماعی برنامه

کند تا محیط زیستی کمک کرده و باعث افزایش آگاهی محیط زیستی شوند. این امر کمک می

رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیط زیست از سوی مخاطبان گسترش یابد و در نهایت، رسانه بتواند 

ها اسی دنیای امروز، یعنی چالشهای استرین چالشبا تاثیر گذاری بر مخاطبان خود به یکی از جدی

 .های محیط زیستی پاسخ دهدو بحران
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Abstract 

 
In today's world indispensable role of the media in shaping and guiding public opinion 

and current events of the environment is obvious. Public understanding of environmental 

issues is related to the impact of the mass media and audience attention. The purpose of 

this paper is to examine the impact of media on environmental variables and seek to 

answer the question of whether the media can change the environmental culture 

(attitudes, values, concerns and awareness) and environmental behavior or not? Based on 

related theories in this regard was made planting as a conceptual framework was 

selected. This study was a survey and statistical sample are Citizens of Sanandaj in 2019. 

The sample size is 437 subjects were selected using random sampling. Research tool, the 
questionnaire has been validated and its reliability was confirmed. The results of this 

study show that environmental attitudes, environmental values and environmental 

behavior are affected by media use. In contrast, the media does not influence the 

environmental awareness of environmental concerns. One of the major problems facing 

Iran's broadcasting is the lack of experts and specialists who can address environmental 

problems to "other species". In fact, most programs seem to address environmental 

issues directly and not address social and cultural aspects. This problem has been 

identified in environmental sociology as the "Event-orientation". 

Introduction 

We live in a world full of environmental hazards that has been the subject of mass media 

attention. Typically, no problem goes into public discourse or part of the political 

process without media coverage. For example, without media coverage, many ordinary 
people would not be aware of the mad cow disease or the dangers of genetically 

modified foods. In today's world indispensable role of the media in shaping and guiding 

public opinion and current events of the environment is obvious. Public understanding of 

environmental issues is related to the impact of the mass media and audience attention. 

The purpose of this paper is to examine the impact of media on environmental variables 

and seek to answer the question of whether the media can change the environmental 

culture (attitudes, values, concerns and awareness) and environmental behavior or not? 

Theoretical Framework  

In the study of the historical process, the impact of mass media on individuals has been 

identified in three or more distinct steps. (Absolute Impact, Limited Impact and 

Emphasis)  
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Each of these steps has been emphasized by the impact of a mass communication. For 

example, an absolute impact approach focuses on message; the limited impact approach 

on the audience and the theory of emphasis although the viewer is dynamic, the message 

is directed towards the opinions of their audience and, finally, the theory of planting 

between the amounts of media consumption they create a balance between the audience 

and the message. 

Mass media, an important factor in socializing individuals, shape our attitudes, values, 

behaviors and perceptions of the real world.  

Based on this theory, it can be assumed that media consumption can influence 

individuals' environmental culture (attitudes, values, concerns, and environmental 
awareness) and ultimately lead to environmental behavior. Therefore, the planting theory 

(George Grabner) can better help explain the relationship between media consumption, 

environmental culture (attitude, value, concern, and environmental awareness) and 

environmental behavior. 

Research Methodology  

This study was a survey research methods and statistical sample of people over 18 years 

living in sanandaj  in 2019. The sample size is 437subjects were selected using random 

sampling. Research tool, the questionnaire has been validated and its reliability was 

confirmed. 

Discussion and Results 

The results of the present study showed that media consumption (TV) is 23% of the 
audience and the person surveyed is high and very high. Based on this, one can expect 

the reader to have a far lower understanding of environmental issues and problems. This 

issue became more evident in the environmental awareness debate, so that the audience's 

awareness was not at the optimum level. The results of this study show that 

environmental attitude, environmental values and environmental behavior are affected 

by media use. In contrast, the media does not influence the environmental awareness of 

environmental concerns. 

Conclusion 

Based on the theoretical and empirical background of research, the media in today's 

world play an important role in shaping and guiding public opinion and the development 

of environmental behaviors. Also, the media are trying to put a certain message of the 

state of the environment in the public domain. In other words, the media intends to 
extend the transfer of concepts, thoughts and environmental meanings to the general 

public. In contrast, audiences try to understand the meanings, concepts, thoughts and 

meanings of the environment through the media. In other words, audiences with media 

influences try to convey the meaning of the world around them and, based on this, shape 

their attitude, consciousness, value, concern, and behavior. Therefore, the success of 

media in environmental topics depends on the ability of the media to enter these debates. 

In the subject under discussion in this study, it seems that the success rate of the media is 

not at the optimal level in entering the environmental debate. Also, based on the theory 

of planting, mass media, which is an important factor in socializing individuals, create 

attitudes, values, and responsible environmental behaviors, but in creating awareness and 

environmental concerns that, based on the results obtained, have the greatest impact on 
environmental behavior they are not biologically successful. As a result, mass media 

have not been able to properly plant the knowledge and environmental concerns in the 

minds of the subjects (planting means internalizing awareness and environmental 
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concerns by the mass media and accepting by audiences and viewers), and effecting 
Leave the contact. 

Finally, the mass media are promising and informing audiences to reach the latest 

scientific and cultural events and resources for community excellence. Regarding the 

broadness of the media audience as well as the results of the present study, the media can 

have a better impact on environmental awareness, attitudes, concerns, values, and 

behaviors. Accordingly, it is recommended that public authorities (including media 

program) review and review their environmental approaches and programs and with the 

assistance of environmental experts in both the technical and social areas of programs 

and policies. Take actions that help create environmental concerns and raise 

environmental awareness. This helps the audience to develop environmentally 

responsible behaviors, and ultimately, the media can respond to one of the most serious 
challenges in today's world, environmental challenges and crises by affecting its 

audience. 
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