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 مقدمه. 1
سانه سب هايبرنامه کمک به همگانی هاير  جذاب منا

ندهسررررگرم و ندمی کن کار و هاارزش توان  به را نوین اف

 هاياندیشه گسترش دهند. انتقال نیافتهتوسعه کشورهاي

بال به منطقی و عقالنی یداري خود دن کار ب  عمومی، اف

 و فنون آموزش آگاهی، سطح باالبردن تعاون، ۀروحی ایجاد

 طریق، این به و داشت خواهد پی در را آن مانند و هاحرفه

سترش صحیح فرهنگ سانه بنابراین .]7[ یابدمی گ  هاير

 و جانبههمه ۀتوسرع به رسریدن اسراسری عوامل از جمعی

 تلویزیون ها،رسرررانه پرکاربردترین از یکی .]15[ پایدارند

گاه خانوار، هر نزد امروزه که اسرررت  از یکی و ویژه جای

 جوامع خانوارهاي در که است ابتدایی وسایل تریناساسی

 زمان زیادي، مردم نیز ایران کشررور در دارد. وجود مختلف

 تلویزیون از شرررده پخش هايبرنامه تماشررراي به را خود

 .]10[ دهندمی اختصاص

 توسررط بار اولین براي که تعریفی طبق پایدار ۀتوسررع

 شکلی به است، شده هارائ زیستمحیط جهانی کمیسیون

 حال، زمان نیاز برآوردن ضمن که شودمی گفته توسعه از

 تعریف این در .نکند ایجاد آیندگان نیاز رفع براي تهدیدي

 بدین شررده، اشرراره "محدودیت" و "نیازها" مفهوم دو به

 و منابع محدودیت به توجه با اسررراسررری نیازهاي که معنا

 جوامع محیطیزیسرررت و اجتماعی اقتصرررادي، وضرررعیت

 همراهبه را آسرریب کمترین تا گردند بنديتاولوی بایسررتی

 آن از حاکی خود ۀنوب به امر این و ]29[ باشرررند داشرررته

ست سع اهداف که ا شوري هر در باید پایدار ۀتو  طور به ک

 شدن مطرح .]11[ شود فتعری کشور آن خاص و عملیاتی

 گزارش از بعد ویژه به اخیر هاىسرررال در پایدار ۀتوسرررع

سیون سوى از 1987 ستمحیط جهانى کمی سعه و زی  تو

 دنیاى دارد. جهان زیسررتىمحیط اوضرراع وخامت از نشرران

 و زیسررتىمحیط اقتصررادى، متعدد فشررارهاى تحت امروز

ست. گرفته قرار اجتماعى شانه اخیر دهه سه در ا  از هایىن

سع آمدن پدید سخ براى پایدار ۀتو شارها به پا شم به ف  چ

ق اگرچه .]12[ خوردمی یده این ۀسررراب  کمیسررریون به ا

 ۀآیند" گزارش اما گردد،برمی توسرررعه و زیسرررتمحیط

 آن از و بخشررید اىویژه اعتبار مفهوم این به "ما مشررترک

 و توجه کانون در زیسرررتمحیط و توسرررعه مسرررائل پس

کار مان دسرررتور لل سرررراز فت. قرار م  هايکنفرانس گر

 و زیسرررتمحیط از حفاظت ۀزمین در متعددي المللیبین

 زیسررت محیط کنفرانس" که شررد تشررکیل پایدار ۀتوسررع

ستکهلم سیون" ،1972 سال در "ا  سال در "براتلند کمی

 ،"1992 سرررال در ریودوژانیرو "زمین ،کنفرانس "1987

 2002 سال در "ژوهانسبورگ پایدار ۀتوسع جهانى اجالس

 هاآن ترینمهم از 2012 سررال در "20 + ریو کنفرانس" و

 این از حاصل هاىگزارش و اسناد .]11[ شودمی محسوب

له از هاکنفرانس ند گزارش" جم م "مشرررترک ۀآی نا  ۀبر

 پایدار ۀتوسرررع تحقق براى را عملى رهنمودهاى و اجرایى

 شرررایطی و مفاهیم معدود از پایدار، ۀتوسررع .اندکرده هئارا

 سیاستمداران براي خاصی هايجذابیت داراي هم که است

 جوامع افراد هايآرمان با هم و اسرررت سرررازانتصرررمیم و

 معضالت به پاسخ براي پایدار ۀتوسع ]18[ دارد خوانیهم

صادي، ستیمحیط اقت  سوي از امروز دنیاي اجتماعی و زی

 ها،دولت توسرررط گسرررترده طور به و مطرح دانشرررمندان

 هايسرررازمان و تجاري هايشررررکت المللی،بین نهادهاي

 ۀتوسرررع .]23[ اسرررت گرفته قرار پذیرش مورد غیردولتی

 مدت بلند اندازهايچشرم وجود اهمیت بر همچنین پایدار

ج مورد در یت ۀنتی عال کاري و امروز هايف هانی هم  در ج

 کیدأت ثرؤم هايحلراه به رسررریدن براي کشرررورها بین

 نهایی و کلیدي هدف که پایدار توسعه عناصر این کند.می

ست، شورها ست به توجه با ک  و ايمنطقه داخلی، هايسیا

ست آوردهدر 21 قرن در المللیبین صل همچنین .]16[ ا  ا

ست آن از حاکی ریو اعالمیه یک سان، که ا  توجه محور ان

 و سالم زندگی یک مستحق هاانسان و است پایدار ۀتوسع

 "انسان" پایدار، ۀتوسع در ]6[ باشندمی طبیعت با همگام

سعه محور شت، سزاوار و تو  آموزش، فرهنگ، امنیت، بهدا

 .]32[ است اطالعات و ارتباطات ۀتوسع و دانش

 هارسررانه به امروز جهان در ریتصررو ۀطریسرر و سررلطه

 که دهیبخشررر ياژهیو تیموقع و گاهیجا ونیزیتلو ژهیوهب

 یکس ای باشد ونیزیتلو بدون ياخانه است رممکنیغ گرید
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صاص آن به را خود ۀروزان وقت از یبخش  یگاه ندهد. اخت

 و نیوالد انیم خصوصهب هاقهیسل اختالف خاطر به یحت

نه در ونیزیتلو کی زا شیب کودکان،  تا دارد وجود هاخا

 .]5[ کند استفاده آن از خود ۀعالق به بنا یهرکس

 يقوا ۀهم که اسررت يارسررانه سررو، کی از ونیزیتلو

قل، انسررران یادراک حت را وهم( و الیخ )ع  قرار ریثأت ت

 ۀکننرد زیمتمرا يهرایژگیو از یکی رو، نیا از .دهردیم

 ءجز یژگیو نیا اسرررت. آن تیجذاب و تیفیک ونیزیتلو

شدن سانه نیا یجدان ست. ر  گوش و چشم توجه و تمرکز ا

بد،یم را  کوچک يفضرررا کی در حرکت به را توجه طل

 .]9[ کندیم معطوف

 ايرسانه تلویزیون دهد،می نشان هانظریه اجمالی مرور

ست ستردگی با ا سیار، گ  کارکردهاي و فراوان مخاطبان ب

ساس که متعدد ستگی، نظریۀ برا س براي واب  اطالعات بک

 وابسرررته آن به مخاطب ها،ارزش انتقال و محیط ۀردربا

 آوردن فراهم با رسانه یک عنوان به تلویزیون که چرا است،

سیر براي مفهومی هايچارچوب و مختلف اطالعات  این تف

 مختلف مسررائل درخصرروص افراد هاينگرش به ،اطالعات

 شررخ  نظریه، این اسرراس بر .]14[ دهدمی جهت جامعه

هت در عات به یافتن دسررررت ج یاز مورد اطال  خود، ن

 همانند کند،می ترسررریم خود براي را خاصررری هايفهد

 و دارد وجود منديیترضررا و اسررتفاده تئوري در که آنچه

 شخ  اما ،شودمی وابسته هارسانه اطالعات به فرد کمکم

 .شررودنمی وابسررته اندازه یک به هارسررانه ۀهم به نسرربت

فزون ظر طبق ،آن بر ا لویزیون گیرردنز، ن  توانمی را ت

 بسیاري که دانست اطالعات به دسترسی جهت ايوسیله

یت از عال ماعی، هايف له اجت گاهی ازجم هاي و آ تار  رف

سته آن به شهروندي ست. واب ساس ا  هايپژوهش نتایج برا

 و آگاهی زمینۀ در تلویزیون و رادیو هايبرنامه شده، انجام

 ببرحسرر و داشررته متفاوت تأثیرات شررهروندي رفتارهاي

مل مه، نوع چون مختلف عوا نا  غیره، و سرررن جنس، بر

 .]26[ تاس بوده معنادار اثرگذاري

 هايرسرررانه عملکرد ارزیابی" عنوان با پژوهشررری در

 موردي: ۀ)مطالع رتوریک نقد از اسرررتفاده با ایران خبري

 مسائل گستردگی به توجه با  که شد بیان "آبی(کم بحران

ستیمحیط صوصهب هاآن به توجه ضرورت و زی  بحران خ

 آموزش و سازيآگاه به مبرمی نیاز ایران، کشور در آبی کم

هت عمومی خاذ ج هاي ات تار ناسرررب رف نه این در م  زمی

ساس ستفاده با فوق پژوهش در شود.می اح  روش دو از ا

 وزارت ایرنا، خبري منبع سه روي بر تحلیل کمی، و کیفی

 ایران کشور در آبیکم بحران بر تأکید با صداوسیما و نیرو

 با ایرنا خبري ۀرسرران که داد نشرران نتایج گرفت. صررورت

 اسررالمی جمهوري صررداوسرریماي و خبر تعداد بیشررترین

شش به خبر تعداد کمترین با ایران  کم بحران از خبري پو

 لزوم نشررانگر کیفی هايتحلیل همچنین و اندپرداخته آبی

ست تعریفی وجود سائل از در ستیمحیط پیچیده م  نزد زی

شگران سانه کن شتر تمرکز و ر سانه بی صویري هاير  بر ت

 .]24[ بود زیستیمحیط اخبار روي

 يهارسانه کارکرد و نقش" عنوان با دیگر ايمطالعه در

سائل طرح در یجمع ست م سانه تیاهم به ،"یمحیطزی  ر

سائ طرح در  که یطیمحستیز نیقوان کردن نهینهاد و لم

 منجر ممرد اذهان در سرررتیزطیمح از حفاظت بسرررط به

 ادامه در .اسرررت گرفته قرار ينظر یلتحل مورد شرررود،می

 سرآغاز واقع در و ییشکوفا هده ،60 دهۀ که داردمی بیان

 موجب که بود هارسررانه در سررتیزطیمح به توجه يجد

 زین رانیا در شد. ستیزطیمح به جامعه ۀتود توجه جلب

 ریاخ يهادهه در ژهیو به سرررتیزطیمح ۀئلمسررر به توجه

 شتریب توجه يبرا ینیقوان رمنظو نیهم به و افتهی شیافزا

 است. دهیگرد وضع ها رسانه در یطیمحستیز ائلمس به

 با هاآن رفتار عنو بر ها،رسانه از ممرد يریرپذثیأت و نگرش

 رثیأت هارسانه یلدل نیهم به گذارد،یم رثیأت ستیزطیمح

 حفاظت و ممرد یستیزطیمح يسازگفرهن در ییسزاهب

 .]1[ دارند ستیزطیمح از

حت پژوهشررری در غات نقش بررسررری" عنوان ت  تبلی

 بررسرری به ،"زیسررت محیط حفظ در آن ثیرأت و دیداري

ستمحیط حفظ در آن ثیرأت و دیداري تبلیغات نقش  با زی

 از استفاده با که شد پرداخته مصرف الگوي اصالح کردروی

 بر آنها اثر ،کاتلر کنندهمصررررف رفتار ايمرحله سررره مدل
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 اسررت. شررده سررنجیده زیسررتمحیط حفظ وابسررته متغیر

 ،اسرررت بوده تهران شرررهر سرررطح تحقیق، اريآم ۀجامع

سی شان تحقیق هايبرر  جلب براي الزم جذابیت که داد ن

 دیداري هايرسانه در زیستیمحیط هايپیام به افراد توجه

 و اینترنتی ،تلویزیونی تبلیغات که کهطوريبه ؛اسرررت کم

 توجه اندنتوانسرررته زیسرررتیمحیط هايپیام حاوي غیره

بان خاط لب خود به را م ند ج ما ،ک ل در ا قه ۀمرح  و عال

 .]19[ اندبوده ثرؤم رفتار نیز و دلبستگی

 ارزیررابی" عنوان بررا یپژوهشررر از حرراصررررل نتررایج

 زیستیمحیط دانش ارزیابی عالی: آموزش در زیستمحیط

 که داد نشان زنی "مازندران دولتی هايدانشگاه ویاندانشج

ط ندي ۀراب فاده بین نیروم نه از اسرررت  دانش و هارسررررا

ستیمحیط شجویان زی شته وجود دان ست دا  يابزارها و ا

 شررخصرری، تعامالت از سررریعتر خیلی توانندمی اطالعاتی

 داد نشان نتایج این دهند. انتقال را زیستیمحیط اطالعات

ست، از خانواده تلقی طرز بین که  اطالعاتی منابع محیطزی

 دانشرررجویان دياقتصرررا و اجتماعی پایگاه و )تلویزیون(

 .]25[ دارد وجود داريمعنی و مثبت ارتباط

مان نقش به که یهایپژوهش در  هايآموزش در معل

ستیمحیط   جمعی ىهاسانهر دارندمی بیان اند،پرداخته زی

 ىهاارزش زىسافرهنگ و یجررادا در مؤثر ىهارکتوفا از

 از دهستفاا که ندآیمی بحسا به جامعه در محیطییستز

 یک به دنرررریسر در را ما نداتومی هانآ در نهفته فیتظر

 الذ ؛کند رىیا زیسرررتمحیط و طبیعت ارستددو معهجا

 دعملکر از بهینه ۀدستفاا اىبر نکال ىیزربرنامه هرگونه

  هاییهشوپژ و حیطه ینا عمیق شناسایی به زنیا هاسانهر

 فاهدا ستارا ینا در الذ دارد. هادعملکر ینا مینررهز در

 ىهاسانهر عملکرد انمیز یابیارز برره ،فوق هررايهشوپژ

 هیدگاد از محیطییستز ىهاارزش زىسافرهنگ بر جمعی

 .]31 ،13[ نداپرداخته نفرهنگیا

 يهارسانه ،ستیزطیمح ۀمشاهد" عنوان با ايمقاله در

 حاتیتوض :یبهداشت اقدام کی و جمعی ارتباط و یاجتماع

شاهده ۀشبک  بیان "(LEO) یمحل ستیزطیمح ۀکنند م

 و آب راتییتغ و انسررانی هايفعالیت ۀجینت در که ددارمی

شتی ثیراتأت ،شمال قطب در ییهوا  جوامع بر نیز آن بهدا

 وضعیت بر نظارت انجام حال عین در ولی است، ییدأت قابل

 همین به است. دشوار شمال قطب مناطق در ستیزطیمح

ستفاده با دلیل  ۀشبک کی جمعی، ارتباط رسانه قدرت از ا

 مشاهدات يآورجمع يبرا را انشهروند از ياهرسان یجهان

 ارتقاء به و دنکنیم جذب منطقه نیا در یطیمحسرررتیز

 کمک منطقه شرررایط بهبود و محیطیزیسررت هايآگاهی

 .]22[ کنندمی

یه در پژوهشررری  هاينگرش بررسررری" عنوان با ترک

 صررورت "کارشررناسرری ۀدور دانشررجویان زیسررتیمحیط

سبت حساسیت که دریافتند پذیرفت،  و زیستمحیط به ن

گاهی  هايآوريفن کاربرد حسرررب بر زیسرررتیمحیط آ

 و آگاهی سرررواد، از که افرادي و اسرررت متفاوت مختلف،

 جمله از هارسرررانه طریق از زیسرررتیمحیط حسررراسررریت

ند، برخوردار تلویزیون ند بود  با نحو بهترین به توانسرررت

 .]17[ نمایند مقابله زیستیمحیط مشکالت

 عنوان به سررتیزطیمح يداریپا" عنوان با تحقیقی در

 کندمی عنوان "ينگارروزنامه و هارسرررانه يبرا یچالشررر

سند،عامه هايرسانه در ایماژها  ۀدربار مسلط هاينگرش پ

 یا و مصرف کاهش جاي به را طبیعت دنیاي از برداريبهره

 ترتیب، این به بخشرند.می تداوم بکر هايزمین از حفاظت

 در محیطی،زیست ارتباطات اصلی هايدغدغه و موضوعات

 ارتباطات" ،"بحران ارتباطات" ،"ریسک ارتباطات" تقاطع

 گیردمی قرار فاجعه ارتباطات و "علم ارتباطات" ،"سالمت

 .] 2[ شود تفکیک هاآن از کافی وضوح با تواندنمی و

 ایآ :عتیطب "بحران يهارشرته"" عنوان با یتحقیق در

 ۀمطالع به "دارند؟ یاخالق ۀفیوظ یطیمحستیز ارتباطات

نه حاالت یا ناع عملگرا  براي هاآن از هاگروه و افراد که اق

 هانگرش بر تأثیرگذاري و زیسررتمحیط ۀدربار گريارتباط

 پرداخته کنند،می اسرررتفاده آن به نسررربت ما رفتارهاي و

ست سازي، آموزش، براي عملگرایانه هايتالش. ا شیار  هو

 آن مصادیق از تلویزیون )که عمومی بسیج یا متقاعدسازي

ست( ستوار زبان خود منابع بر که ا ست ا  طیف توجه نیز، ا

 است. کرده جلب خود به را رتوریکی عالمان از ايگسترده
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ع در همچنین طال  عنوان با 2013 سررررال در دیگري ۀم

 قدرت و نقش به "عمومی ۀحوز و زیستمحیط ارتباطات"

 هررايآگرراهی افزایش در جمعی ارتبرراط هررايرسررررانرره

 .]4 ،3[ کندمی اشاره مخاطبان محیطیزیست

ما یت حال به تا ا مه کیف نا  محیطیزیسرررت هايبر

 در اسررت. نشررده بررسرری ویژه طور به سرریما هايشرربکه

 یک شرربکه مورد در شررده سررعی پژوهش این در ،نتیجه

ست برتر ۀشبک عنوان به سیما  و شود تحقیق محیطیزی

 .شود بررسی آن در مؤثر عوامل

 سررریماي یک ۀشررربک پرداخت میزان پژوهش، این در

 قرار بررسرری مورد زیسررتمحیط مسررائل ۀحیط در ملی

 کارشناسان، نظر از آیا که شود بررسی فرضیه این تا گرفت

یت مه کلی کیف نا ک هايبر ما یک ۀشرررب  ۀحوز در سررری

 از توانمی چگونه ؟خیر یا اسررت بوده پایین زیسررتمحیط

 شررربکه مدیریت و ریزيبرنامه در عاملی تحلیل رهیافت

 کرد؟ استفاده

 

 تحقیق روش. 2

 آن اجراي روش و کاربردي - ايتوسرررعه تحقیق نوع

صیفی ست تحلیلی - تو  آوريجمع جهت تحقیق این در .ا

 این سررر س ،شرررد تهیه ايپرسرررشرررنامه ابتدا اطالعات

 .گردید تکمیل سیما خبرگان از نفر 70 توسط پرسشنامه

 هايبرنامه کیفیت بر ارتأثیرگذ ملاعو ابتدا ستارا ینا در

 و قررررررقید و ديسناا طالعۀم منجاا با محیطیزیسرررت

 تهیأ يعضاا از نفر ده)پانز نمتخصصا نظر ینرررررهمچن

 آمرروزش ۀزحو در که متخص  نشناسارکا و علمى

 ايبر لفىد روش از که تربیتی( علوم و زیسررررتمحیط

 در مد.آ ستد به ه،دررررش دهستفاا هاآن اترنظ آوريجمع

 خیلد ملاعو مهمترین انعنو هب رمعیا چهار تحقیق ینا

سئل به سیما یک ۀشبک پرداختن در ستمحیط ۀم  در زی

 اصرررلی جزء )چهار ستا ذیل حشر به که هگرفتهشد نظر

 :یست(محیط ۀدهند تشکیل

 اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، بعد شش در :آب معیار -

 محیطیزیست و قانونی تکنولوژي،

 اقتصرررادي، سررریاسررری، بعد شرررش در :خاک معیار -

 یمحیطزیست و قانونی تکنولوژي، اجتماعی،

 اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، بعد شش در :هوا معیار -

 محیطیزیست و قانونی تکنولوژي،

 اقتصادي، سیاسی، بعد شش در :زیستی تنوع معیار -

 محیطیزیست و قانونی تکنولوژي، اجتماعی،

 شده ذکر معیارهاي اساس بر پرسشنامه ۀتهی به س س

قدام ها این از یک هر سرررنجش براي .شرررد ا  در متغیر

 تا 1کم= خیلی )از سطحی پنج لیکرت طیف از پرسشنامه،

 تحلیل و تجزیه منظور به گردید. اسرررتفاده (5زیاد= خیلی

 درصرررد، فراوانی، توزیع) توصررریفی سرررطح دو در هاداده

ستنباطی و تغییرات( ضریب و میانگین  و عاملی تحلیل) ا

ستگی  آنجا از شد. گرفته کمک SPSS22 افزارنرم از (همب

 در مهم موضرروعات از پرسررشررنامه، یک روائی و پایایی که

 آماري پردازش هرگونه از قبل باشد،می اطالعات گردآوري

 باید پرسررشررنامه ۀوسرریلهب شررده گردآوري هايداده روي

 مورد هايروش از یکی شود. داده نشان آن پایایی و روایی

 باشرررد.می کرونباخ آلفاي ۀمحاسرررب رابطه این در تأکید

 پایایی ،شررود محاسرربه 7/0 از بیش ضررریب این چنانچه

شنامه س  تجزیه منظور به .] 8[ گرددمی ارزیابی مطلوب پر

 گرفته نظر در عوامل ارتباط نمودن مشرررخ  و تحلیل و

 مسائل به پرداختن وضعیت تشخی  جهت هاآن در شده

ستیمحیط  عاملی تحلیل روش از سیما، یک ۀشبک در زی

 چند رگرسیون از استفاده با س س .شد استفاده اکتشافی

 مشخ  عوامل از یک هر تأثیرگذاري میزان خطی متغیره

 هر همبسررتگی آوردن دسررتهب براي دیگر عبارت به شررد.

شافی عامل تحلیل از معیار هر با سؤال ستفاده اکت  شد. ا

 براسررراس همبسرررتگی میزان این که اسرررت ذکر به الزم

سخ پراکندگی سان پا شنا ستبه متغییر هر به سیما کار  د

 متغیر یک مورد در کارشناسان نظر هرچه واقع در آید.می

 آن باشررد، نزدیکتر هم به شررده گرفته قرار پرسررش مورد

 گرفته قرار آن در که عامل با بیشررتري همبسررتگی متغیر

ست، سایی در سعی عاملی تحلیل .دارد ا  متغیرهاي شنا
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سی سا ستگی الگوي تبیین منظور به هاعامل یا ا  بین همب

 تحلیل یک اجراي براي دارد. شرررده مشررراهده متغیرهاي

 :دارد ضرورت زیر ترتیب به اصلی گام چهار عاملی

ستگی ماتریس ۀتهی الف(  مورد متغیرهاي تمام از همب

 اهعامل استخراج ب( اشتراک، برآورد و تحلیل در استفاده

خاب ج( همبسرررتگی، ماتریس از مل چرخش و انت   ها،عا

 .[21] تفسیر د(

 تناسررب میزان به بردن پی براي که اسررت ذکر به الزم

یل براي هاداده حجم  هاداده روي آزمون دو عاملی، تحل

 :است گرفته انجام

یابی )شررراخ  KMO آزمون یت ارز نه( کیف  که نمو

 تحلیل براي هانمونه تعداد آیا که است آن ۀکنند مشخ 

 تا صررفر بین عدد آزمون این حاصررل خیر؟ یا اسررت کافی

 و ساده همبستگی ضرایب کمک به فاکتور این است. یک

 نتیجه در شررود.می محاسرربه جزئی همبسررتگی ضرررایب

 ۀرابط سررراده همبسرررتگی ضررررایب با فاکتور این کمیت

 دارد. معکوس ۀرابط جزئی همبستگی ضرایب با و مستقیم

 ضررررایب بودن کوچک مسرررتلزم فاکتور این باالي مقادیر

 استفاده با مربوطه ۀمحاسب دقت بیانگر و جزئی همبستگی

 این که صرررورتی در اسرررت. اصرررلی مؤلفۀ تحلیل روش از

 ۀدهندنشررران امر این آید، دسرررتبه 5/0 از بزرگتر فاکتور

کان یل اجراي ام ف تحل  ورودي متغیرهاي بر اصرررلی ۀمؤل

 .] 28 و 27[ است

 براي گیرينمونه یک هايداده از بتوان آنکه براي -1

 ويمسا یا بزرگتر باید عدد این کرد، استفاده عاملی تحلیل

 .باشد 6/0

 برره بردن پی منظور برره کرره بررارتلررت آزمون -2

 .است شده استفاده هاداده بین همبستگی

 کیفیت یشافزا در يبیشتر لویتاو که ملىاعو مهادا در

 دهستفاا با دارد، سیما یک ۀشبک محیطیزیست هايبرنامه

 تابعى نگرسیور شد. مشخ  هچندمتغیر نیوگرسر از

 به توجه با که ،ستا بستهوا و مستقل يمتغیرها از متشکل

 متغیر روي ايهعمد تأثیر متغیر چند حاضر لۀمقا در که ینا

 متغیر پیشبینى ايبر هچندمتغیر نگرسیور از دارد، بستهوا

  تأثیر ماهیت لیلد به همچنین .] 30[ شد دهستفاا بستهوا

  مستقل يمتغیرها انعنو به هشد گرفته نظر در يشاخ ها

 ،بستهوا متغیر انعنو به یسررتزمحیط اصررلی اجزاي روي

 ست.ا دهبو اربرقر تابع ینا در متغیرها دنبو خطى ضفر

 ۀچندمتغیر نگرسیور از دهستفاا با مقاله ینا در ینابنابر

 عاملى تحلیل از هشداجستخرا ملاعو نظرگرفتندر و خطى

  هاآن طتباار و ثیرتأ انمیز ،مستقل متغیر ۀبهمنزل کتشافىا

 زیسررتیمحیط هايبرنامه وضررعیت ىیعن بستهوا متغیر با

 همیتا انمیز يبعد مگا در شد. سىربر سیما یک ۀشبک

  یباضر از دهستفاا با ه،تهشدگرف نظر در ملاعو از یک هر

 ،ضریب ینا دنبو تررگبز که ايبهگونه ،شد مشخ  ابت

 ىهنذ داوري در عامل آن بیشتر نقش ۀهنددننشا

سان شنا ضعیت به نسبت کار ستیمحیط هايبرنامه و  زی

  هر سهم ،ضریب ینا يگیرربهکا قعدروا دارد. یک ۀشرربک

ستیمحیط هايبرنامه کیفیت اتتغییر در لعام  شبکه زی

  سهم در آن بضر با ابتدا ستارا نیا در مىکند. مشخ  را

 به انمىتو ،ستا گرفتهارقر آن در هک عاملى در متغیر هر

  یافت. ستد اتتغییر در صلىا يمتغیرها از امدک هر سهم

 میانگین سمعکو در ارمقد ینا بضر با يبعد مگا در

 مسائل به پرداختن میزان به انمىتو ،متغیر هر به پاسخها

 ستد هشد حمطر يشاخ ها سساا بر زیسرررتیمحیط

یت انمیز سنجش ايبر نهایت در یافت. مه کیف نا  هايبر

  تکنمونه t نموآز از سررریما یک ۀشررربک محیطیزیسرررت

  تریندبررپرکا زا یکى نموآز ینا ست.ا هشد دهستفاا

 یک ۀربادر وهگر یک هیدگاد سىربر ايبر ريماآ يهانموآز

 ست.ا صخا وهگر یک در متغیر صفت یک سىربر یا عموضو

 صحیح ريماآ نظر از میانگین ارمقد به تکاا نجاکهآ از

  ینا به د.شو سىربر میانگین دنبو دارىمعن باید ،ترررنیس

 ات،نظر میانگین ۀمحاسب بر وهعال تحقیق ینا در رمنظو

 از رهامآ ینا گرا شد. دهستفاا t ۀرماآ از نتایج تفسیر ايرب

 رد صفر ضفر ،باشد تررگبز ،96/1 یعنى 0.05t ارمقد

  لیلىد ،دباش کوچکتر گرا ماا د(.مىشو تأیید عا)اد دمىشو

 .]8[ د(مىشو دتأیی عااد ف)خال نیست صفر ضفر رد ايبر
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 زیستمحیط مسائل به پرداختن لحاظ از سیما برتر هایشبکه ارزیابی مفهومی مدل .1 شکل

 

  نتایج .3

مه در یل از پس ادا مه تکم نا تایج ها،پرسرررشررر  ن

 و تجزیه مورد آمده دسرررتبه اطالعات و هانظرسرررنجی

یل فت قرار تحل ته و گر  در پژوهش از حاصرررل هايیاف

ست شده ارائه (4) تا (1) هايجدول  ضریب که آنجا از .ا

 آوريجمع هايپرسرررشرررنامه با ارتباط در کرونباخ آلفاي

 که گرفت نتیجه توانمی است آمده دستهب 877/0 شده،

 هايتحلیل و تجزیه براي مناسرربی روایی از پرسررشررنامه

 سرررطح با نیز بارتلت آزمون نتایج اسرررت. برخوردار بعدي

 که دهدمی نشررران  694/0KMO و درصرررد 99 اطمینان

 مناسررب عاملی تحلیل انجام براي آمده دسررتهب هايداده

 در است. کافی عاملی تحلیل براي هانمونه تعداد و هستند

مه ند رگرسررریون از ادا  متغیر بینیپیش براي متغیره چ

 داري(معنی )سطح sig مقادیر است. شده استفاده وابسته

 اسررت 05/0 از کمتر همگی مسررتقل متغیرهاي به مربوط

 معیارهاي ارزیابی در عوامل ۀهم تأثیر دهدمی نشررران که

ست. دارمعنی سیما یک ۀشبک سته، متغیر از منظور ا  واب

یابی یت میزان ارز ک کیف ما یک ۀشرررب  به توجه با سررری

 متغیرهاي از کدام هر که اسررت پایدار ۀتوسررع معیارهاي

ستقل ساس این بر دارد. ثیرأت آن در م سیون فرمول ا  رگر

 است: قرار این به



 1400، بهار 1، شماره 74ایران، دوره مرتع و آبخیزداري، مجله منابع طبیعی 

 

 164 

6 X539/0+  5 X176/0+  4 X036/0+  3 X219/0+  2 X228/0+  1 X268/0  Y= آب 

6 X249/0+  5X 279/0+  4 X217/0+  3 X309/0+  2 X222/0+  1 X203/0  Y=خاک 

6 X245/0+  5 X310/0+  4 X221/0+  3 X275/0+  2 X175/0+  1 X236/0  Y=هوا 

6 X714/0+  5 X108/0+  4 X107/0+  3 X085/0+  2 X025/0+  1 X006/0  Y=زیستی تنوع 

 

 زیستمحیط رمعیا آب، بعد در که دکر همشاهد انمىتو

(6X) تکنولوژي رمعیا و بیشترین 539/0 زمتیاا با (4X)  

 فیتکی میزان ارزیابی در را ثیرأت ینکمتر 036/0 زمتیاا با

سع معیارهاي به توجه با سیما یک ۀشبک  دارد. پایدار ۀتو

عد در همچنین یار خاک ب ماعی مع یاز با اجت  309/0 امت

 دبع در کمترین، 203/0 امتیاز با سیاسی معیار و بیشترین

یار هوا یاز با قانونی مع یار و بیشرررترین 310/0 امت  مع

 زیسررتی تنوع بعد در کمترین، 175/0 امتیاز با اقتصررادي

 معیار و بیشررترین 714/0 امتیاز با محیطی زیسررت معیار

 زانمی ارزیابی در را ثیرأت کمترین 006/0 امتیاز با سیاسی

 ۀتوسررع معیارهاي به توجه با سرریما یک ۀشرربک کیفیت

 همبستگى )ضریب R ارمقد ستا کرذ به زمال دارد. پایدار

  )ضریب 2R(adj) (،2 انتو به همبستگى) R 2 ،چندگانه(

 ،85/0 برابر ترتیب به تخمین رمعیا يخطا و ه(شد تعدیل

 همبستگى از ننشا که مىباشد 358/0 و 785/0 ،744/0

 ننشا مرا ینا دارد. بستهوا با مستقل يمتغیرها يباال

 تعیین در یىابهسز نقش هشد بنتخاا يهارمعیا که هددمى

یابی یت میزان ارز ک کیف ما یک ۀشرررب  به توجه با سررری

 ند.دار پایدار ۀتوسع معیارهاي

  عامل هر سهم بتا یباضر سساابر اسررت ذکر به الزم

 ۀشبک هايبرنامه کیفیت میزان ارزیابی اتتغییر در ر()معیا

  سهم انمیز در آن بضر با س س ،شد مشخ  سیما یک

  گرفته ارقر آن در که عاملى در متغیر هر همبستگى( ان)میز

 اتتغییر در صلىا يمتغیرها از امکد هر همیتا انمیز ستا

 ستد به سرریما یک ۀشرربک کیفیت میزان ارزیابی انمیز

 سمعکو در همیتا انمیز ینا بضر با مهادا در مد.آ

 عامل هر از رضررایت میزان ،متغیر هر به پاسخها میانگین

شخ  ستبه زمتیاا انمیز چه هر بنابراین شد. م  همدآ د

 باشد. بیشتر باید نیز عامل آن از رضایت ،باشد بیشتر

 کارشناسان هیدگاد میانگین گرا دهسا خیلى نبیا یک در

 شرربکه زیسررتیمحیط هايبرنامه یعنى باشد 3 از گترربز

 هايبرنامه یعنى باشد 3 از کوچکتر گرا و است کیفیت داراي

 اسرررت. برخوردار پایینی کیفیت از شررربکه زیسرررتیمحیط

20[ دمىشو تعریف یرز رتصو به ريماآ يهاضفر ینابنابر

[. 

 μ ≤ 0H :3  است پایین کیفیت

 μ : 1H ‹ 3  است باال کیفیت

 نموآز از هشد همشاهد میانگین داريمعنا سىربر ايبر

t 5 يخطا با یعنى صددر 95 نطمیناا سطح در نمونه تک 

 از %5 يخطا با نتایج داريمعنا سىربر شد. دهستفاا صددر

 که: داد ننشا t نموآز جىوخر

 دستهب 005/0 صفر( )تقریبا Sig داريمعنا ارمقد لف(ا

 ست.ا کوچکتر صددر 5 يخطا سطح از که ستا همدآ

  گترربز که ستا دهماآ دستبه 715/2 نموآز ۀرماآ ب(

 ست.ا 96/1 یعنى ستا همدآ 0.05t نىابحر ارمقد از

 از گترربز اريمقد نطمیناا فاصله پایین و باال حد ج(

 ست.ا )مثبت( دهبو صفر

 نظر از که گفت انمىتو درصد 95 نطمیناا با ینابنابر

سان، شنا  در سیما یک ۀشبک هايبرنامه کلی کیفیت کار

 است. بوده پایین زیستمحیط ۀحوز
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 آب معیار به توجه با اصلی متغیرهای از یک هر امتیاز میزان تعیین .1 جدول

 آب معیارهاي
 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 268/0 سیاسی

 زیستمحیط و آب دی لماسی براي سیاسی سازيظرفیت به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه به ریزگردها( معضل حل )جهت مرزي هايآب ۀمسئل در خصوصاً
1167/2 265/0 0335/0 

 جهاد نیرو، )وزارت آب ۀحوز گذاريسیاست متولیان به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه به ...( و اسالمی شوراي مجلس زیست،محیط سازمان کشاورزي،
3833/3 826/0 0654/0 

 از برداريبهره نظام مدیریتی و نهادي حقوقی، هايجنبه به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه به آب منابع
3500/3 631/0 0504/0 

 به آن از ناشی سیاسی - اجتماعی هايتنش و آب ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه
0500/3 866/0 0760/0 

 میزان چه به آب حوزه المللبین عرصه سیاسی اختالفات به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
3500/3 782/0 0625/0 

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

3000/3 630/0 0511/0 

 228/0 اقتصادي

 و مالیات اخذ مانند اقتصادي سازوکارهاي و مالی بازار به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب عوارض
9000/2 707/0 0555/0 

-بخش در آب اقتصادي گذاري)قیمت مجازي آب مسئله به شبکه پرداختن وضعیت

-می میزان چه به آب مصرف اقتصادي وريبهره و شرب( و صنعت کشاورزي، هاي

 باشد؟
1667/3 853/0 0614/0 

 )الزامات آب بهینه مصرف بر آن تاثیر و آب اقتصاد مسئله به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب( منابع مدیریت اقتصادي
9333/2 871/0 0677/0 

 زیرزمینی( و )سطحی سرزمین هايآب اقتصادي ارزش به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به

1667/3 739/0 0532/0 

 219/0 اجتماعی

-می میزان چه به آب ۀمسئل از ناشی اجتماعی هايتنش به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟
2667/4 648/0 0332/0 

 0390/0 675/0 7833/3 باشد؟می میزان چه به آبی بحران با مقابله در شهروندان به شبکه پرداختن وضعیت

 جویی صرفه بر موثر فرهنگی -اجتماعی عوامل بررسی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب
8000/3 879/0 0506/0 

 از حفاظت رفتار و نیت بر اجتماعی ۀسرمای نقش بررسی به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به آب

2500/4 675/0 0347/0 

 0379/0 724/0 1833/4 باشد؟می میزان چه به کشور سنن و فرهنگ در آب جایگاه به شبکه پرداختن وضعیت

 هايمشارکت و مردمی نهادهاي برنامه تشریح و معرفی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب ۀحوز در عمومی
0667/4 717/0 0386/0 

 آب ۀبهین مصرف و حفظ آموزشی هايبرنامه ثیرأت میزان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به
1000/3 886/0 0625/0 

 0471/0 746/0 4667/3 است؟ بوده حدي چه تا شبکه در آبی منابع حفاظت آموزشی هايبرنامه ثیرأت میزان

 و ترغیب و حوزه این در فعال مردمی نهادهاي معرفی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به هاآن با همکاري و عضویت به مردم تشویق
6667/3 784/0 0468/0 
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  .1 جدولادامه 

 آب معیارهاي
 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 036/0 تکنولوژي

 در آب مصرف کاهش هايتکنولوژي از استفاده ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به کشاورزي و صنعت شرب، هايحوزه
7167/2 762/0 0100/0 

 هايآب مثال )براي استحصال ۀحوز نوین هايفناوري به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب توزیع و مصرف ژرف(،
2500/3 319/0 0035/0 

 ۀتصفی سیستم مثال )براي آب ۀحوز سازيبهینه ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاکستري( هايآب تصفیه یا زیرزمینی هايآب آلودگی
1833/3 821/0 0092/0 

 چه به آب صنعت با تکنولوژي و علم ۀحوز ارتباط میزان به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان

2833/3 878/0 0096/0 

 176/0 قانونی

 میزان چه به کشور مرزي هايآب قانونی و حقوقی مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
8000/1 576/0 0563/0 

 بردارانبهره و برداريبهره براي آب حقوق تعیین ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به المللی(بین و ملی سطح )در

7167/1 555/0 0568/0 

 چه به هاآب خصوصی و )ملی( عمومی مالکیت ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان
8167/1 606/0 0587/0 

 0609/0 606/0 7500/1 باشد؟می میزان چه به آب ۀمسئل از ناشی جرایم و تخلفات به شبکه پرداختن وضعیت

 مسئولیت و ها(دریاچه و )دریا آزاد هايآب بر حاکم قوانین به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آن قبال در ایران المللیبین و ملی
8833/1 424/0 0396/0 

 آب ۀحوز در کشور بر حاکم  قوانین در موجود هايخأل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به

7833/1 451/0 0445/0 

 توافقنامه )مانند حوزه این المللیبین هايتوافقنامه ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به ...( و رامسر
8000/1 578/0 0565/0 

 539/0 زیستیمحیط

 1362/0 885/0 5000/3 باشد؟می میزان چه به زیستیمحیط هايحقابه مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 زوال و زیرزمینی( و )سطحی آبی منابع آلودگی مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به آب کیفیت
6333/3 876/0 1299/0 

 روانشناسی، فرهنگی، فقهی، و دینی اخالقی، مسائل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به آب زیستمحیط ... و آموزشی

9500/3 768/0 1047/0 

 کشور در خشکسالی و آب منابع ذاتی محدودیت مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به
7833/3 832/0 1185/0 

 1044/0 788/0 0667/4 باشد؟می میزان چه به کشور در بارندگی توازن عدم مسئله به شبکه پرداختن وضعیت

 میزان چه به کشور در ايحوزه بین آب انتقال مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
0167/4 809/0 1085/0 

 در آب آلودگی استانداردهاي تدوین هايشاخ  تعیین در شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به کشور

2000/4 721/0 0925/0 
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 خاک معیار به توجه با اصلی متغیرهای از یک هر امتیاز میزان تعیین .2 جدول

 معیارهاي

 خاک

 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 203/0 سیاسی

 همسایه کشورهاي از ناشی ریزگردهاي ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به

5200/1 849/0 1133/0 

 میزان چه به خاک ۀحوز سیاستگذاري متولیان به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می

6400/1 937/0 1159/0 

 نظام مدیریتی و نهادي و حقوقی هايجنبه به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به خاک منابع از برداريبهره

5600/1 951/0 1237/0 

 چه به خاک از حفاظت حمایتی هايسیاست به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان
8000/1 959/0 1081/0 

 خاک ۀحوز المللبین عرصه سیاسی اختالفات به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به
4800/1 772/0 1058/0 

 با مرتبط هايچالش بروز در سیاسی تصمیمات نقش به شبکه اشاره

 است؟ بوده میزان به خاک آلودگی
4800/1 826/0 1132/0 

 222/0 اقتصادي

 اخذ مانند بازارمحور و اقتصادي سازوکارهاي به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه به خاک گذاريقیمت و عوارض و مالیات
5600/1 753/0 1071/0 

 خاک حفاظت کارکرد ياقتصاد ارزش برآورد به شبکه پرداختن وضعیت

 است؟ میزان چه به
7600/1 743/0 0937/0 

 از جلوگیري در آن ثیرأت و خاک اقتصاد ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاک فرسایش و آلودگی
5600/1 609/0 0866/0 

 به کشور غذایی امنیت در خاک نقش اهمیت به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه
8000/1 753/0 0928/0 

 309/0 اجتماعی

 به خاک فرسایش از ناشی اجتماعی هايتنش به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه
5200/1 920/0 1870/0 

 از ناشی هايبحران با مقابله در شهروندان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به زمین فرونشست و خاک فرسایش
7200/1 754/0 1354/0 

-راه بر موثر فرهنگی -اجتماعی عوامل بررسی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به ریزگردها و خاک فرسایش از جلوگیري هاي
6800/1 827/0 1521/0 

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

7600/1 953/0 1673/0 

 کارگیري به در ثرؤم اجتماعی عوامل بررسی به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به حفاظتی ورزي خاک اقدامات

6800/1 781/0 1436/0 

 رفتار و نیت بر اجتماعی ۀسرمای نقش بررسی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاک از حفاظت
5600/1 954/0 1889/0 

 حدي چه تا شبکه در خاک منابع حفاظت آموزشی هايبرنامه ثیرأت میزان

 است؟ بوده
5600/1 869/0 1721/0 

 و حوزه این در فعال مردمی نهادهاي معرفی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به هاآن با همکاري و عضویت به مردم تشویق و ترغیب
5600/1 920/0 1822/0 
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  .2 جدولادامه 

 معیارهاي

 خاک

 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 217/0 تکنولوژي

 مصرف کاهش هايتکنولوژي از استفاده ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 میزان چه به ... و مرتعداري جنگلداري، کشاورزي، هايحوزه در خاک

 باشد؟می

4400/1 821/0 1237/0 

 میزان چه به خاک ۀحوز نوین هايفناوري به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
6800/1 820/0 1059/0 

 نمونه )براي خاک ۀحوز سازيبهینه ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت
 به کم وست( ورمی از استفاده با پوششی خاک تولید پیشرفته تکنولوژي

 باشد؟می میزان چه

6800/1 771/0 0995/0 

 صنعت با تکنولوژي و علم ۀحوز ارتباط میزان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاک
6400/1 916/0 1212/0 

 279/0 قانونی

 فرامرزي ریزگردهاي قانونی و حقوقی مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به کشور
5600/1 814/0 1455/0 

 و برداريبهره براي خاک حقوق تعیین مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به المللی(بین و ملی سطح )در بردارانبهره
6800/1 695/0 1154/0 

 خصوصی و )ملی( عمومی مالکیت مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به هاخاک

6000/1 850/0 1482/0 

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

6400/1 836/0 1422/0 

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

6400/1 874/0 1486/0 

 به حوزه این المللیبین هايتوافقنامه مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه
5200/1 812/0 1490/0 

 249/0 زیستیمحیط

 منابع مدیریت و زیست محیط حفاظت ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاک
8000/1 709/0 0980/0 

-می میزان چه به خاک منابع آلودگی ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟
6000/1 629/0 0978/0 

 فرهنگی، فقهی، و دینی اخالقی، مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به خاک زیستمحیط ... و آموزشی روانشناسی،
6400/1 787/0 1194/0 

 منابع حفظ در مراتع و هاجنگل اهمیت ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به کشور خاک
7200/1 662/0 0958/0 

 استانداردهاي تدوین هايشاخ  تعیین در شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به کشور در خاک آلودگی
6000/1 897/0 1395/0 
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 هوا معیار به توجه با اصلی متغیرهای از یک هر امتیاز میزان تعیین .3 جدول

 معیارهاي

 هوا

 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 236/0 سیاسی

 0680/0 969/0 3600/3 باشد؟می میزان چه به کشور فرامرزهاي هواي آلودگی ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 0683/0 984/0 4000/3 باشد؟می میزان چه به هوا ۀحوز سیاستگذاري متولیان به شبکه پرداختن وضعیت

 هواي ۀحوز در مدیریتی نظام مدیریتی و نهادي و حقوقی هايجنبه به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به کشور

4000/3 953/0 0661/0 

 بوده میزان به هوا آلودگی با مرتبط هايچالش بروز در سیاسی تصمیمات نقش به شبکه ۀاشار

 است؟
5600/3 977/0 0647/0 

 0651/0 916/0 3200/3 باشد؟می میزان چه به هوا ۀحوز المللبین ۀعرص سیاسی اختالفات به شبکه پرداختن وضعیت

 175/0 اقتصادي

-قیمت و عوارض و مالیات اخذ مانند بازارمحور و اقتصادي سازوکارهاي به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به هوا گذاري
4000/3 858/0 0441/0 

 0506/0 984/0 4000/3 باشد؟می میزان چه به هوا آلودگی بر اقتصادي رشد اثر بررسی ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 میزان چه به هوا هايآالینده کاهش بر آن ثیرأت و هوا اقتصاد ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
4000/3 953/0 0490/0 

 275/0 اجتماعی

 0795/0 984/0 4000/3 باشد؟می میزان چه به هوا هايآلودگی ۀمسئل از ناشی اجتماعی هايتنش به شبکه پرداختن وضعیت

 هوا آلودگی گوناگون منابع از ناشی هايبحران با مقابله در شهروندان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به ...( و ايگلخانه گازهاي )ریزگردها،
3600/3 713/0 0583/0 

 پیامدهاي با مقابله در زیستیمحیط شهروندي نقش اجتماعی تحلیل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به هوا و آب تغییر

3600/3 969/0 0793/0 

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

 باشد؟می
4000/3 984/0 0795/0 

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

4000/3 953/0 0770/0 

 0754/0 977/0 5600/3 است؟ بوده حدي چه تا شبکه در هوا حفاظت آموزشی هايبرنامه تاثیر میزان

 221/0 تکنولوژي

 میزان چه به هوا آلودگی کاهش هايتکنولوژي از استفاده ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
4400/3 822/0 0528/0 

 0617/0 916/0 2800/3 باشد؟می میزان چه به هوا حوزه نوین هايفناوري به شبکه پرداختن وضعیت

 0629/0 957/0 3600/3 باشد؟می میزان چه به هوا ۀحوز در سازيبهینه ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 0581/0 873/0 3200/3 باشد؟می میزان چه به هوا صنعت با تکنولوژي و علم ۀحوز ارتباط میزان به شبکه پرداختن وضعیت

 310/0 قانونی

 0781/0 877/0 4800/3 باشد؟می میزان چه به کشور فرامرزي هايآالینده قانونی و حقوقی مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 0858/0 930/0 3600/3 باشد؟می میزان چه به پاک هواي قانون به شبکه پرداختن وضعیت

 پاریس، کیوتو، توافقنامه )مانند حوزه این المللیبین هايتوافقنامه مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به ...( و وین

2400/3 870/0 0832/0 

 0918/0 984/0 3200/3 باشد؟می میزان چه به هوا مسئلۀ از ناشی جرایم و تخلفات به شبکه پرداختن وضعیت

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

 باشد؟می
3600/3 905/0 0834/0 

-محیط

 زیستی
245/0 

 0647/0 804/0 0400/3 باشد؟می میزان چه به هوا آلودگی از ناشی زیستیمحیط اثرات به شبکه پرداختن وضعیت

 0557/0 756/0 3200/3 باشد؟می میزان چه به هوا آلودگی سالمتی و بهداشتی مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

-محیط ... و آموزشی روانشناسی، فرهنگی، فقهی، و دینی اخالقی، مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به هوا زیست
4800/3 903/0 0635/0 

 چه به کشور در هوا آلودگی استانداردهاي تدوین هايشاخ  تعیین در شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان
3200/3 666/0 0491/0 
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 زیستی تنوع معیار به توجه با اصلی متغیرهای از یک هر امتیاز میزان تعیین .4 جدول

 معیارهاي

 زیستی تنوع

 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 -006/0 سیاسی

 0026/0 742/0 6667/1 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع بر هاسیاست اثرگذاري به شبکه پرداختن وضعیت

 میزان چه به زیستی تنوع ۀحوز سیاستگذاري متولیان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
6667/1 805/0 0028/0 

 از برداريبهره نظام مدیریتی و نهادي و حقوقی هايجنبه به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به زیستی منابع

6000/1 725/0 0027/0 

 میزان چه به زیستی تنوع از حفاظت حمایتی هايسیاست به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می
6333/1 838/0 0030/0 

 به زیستی تنوع ۀحوز المللبین ۀعرص سیاسی اختالفات به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه
6167/1 795/0 0029/0 

 تنوع رفتن بین از با مرتبط هايچالش بروز در سیاسی تصمیمات نقش به شبکه ۀاشار

 است؟ بوده میزان چه به زیستی
5333/1 701/0 0027/0 

 025/0 اقتصادي

 زیستی منابع و هابومزیست اقتصادي ارزش تعیین یندآفر به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به
0333/3 222/0 0018/0 

 چه به زیستی تنوع بر اقتصادي رشد اثر بررسی ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان

9833/2 232/0 0019/0 

 و ءاحیا پایش، ارزیابی، حفاظت، فرآیندهاي اعمال نظام به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع اجزاي برداريبهره بر نظارت
9333/2 175/0 0014/0 

 085/0 اجتماعی

 چه به زیستی تنوع نابودي از ناشی اجتماعی هايتنش به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان
4833/3 476/0 0116/0 

 تنوع کاهش از ناشی هايبحران با مقابله در شهروندان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به زیستی
3667/3 881/0 0222/0 

 با مقابله در زیستیمحیط شهروندي نقش اجتماعی تحلیل به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به زیستی منابع نابودي پیامدهاي
4667/3 812/0 0199/0 

 از حفاظت رفتار و نیت بر اجتماعی سرمایه نقش بررسی به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع
2833/3 803/0 0207/0 

 بوده چقدر مردم بین گیاهی و جانوري هايگونه حفظ در شبکه سازيفرهنگ میزان

 است؟
3333/3 815/0 0207/0 

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

4833/3 743/0 0181/0 

 0160/0 637/0 3667/3 است؟ بوده حدي چه تا شبکه در زیستی تنوع حفاظت آموزشی هايبرنامه ثیرأت میزان

 تکنولوژي
 
107/0 

 در زیستی تنوع کاهش هايتکنولوژي از استفاده ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به ...( و زیستمحیط اجزاي جانوري، )گیاهی، گوناگون هايحوزه

6000/1 722/0 0482/0 

 0409/0 593/0 5500/1 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع ۀحوز نوین هايفناوري به شبکه پرداختن وضعیت

 0544/0 848/0 6667/1 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع ۀحوز سازيبهینه ۀمسئل به شبکه پرداختن وضعیت

 زیستی تنوع صنعت با تکنولوژي و علم ۀحوز ارتباط میزان به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به
5833/1 643/0 0434/0 
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 .4 جدولادامه 

 معیارهاي

 زیستی تنوع

 ضرایب

 بتا
 امتیاز همبستگی میانگین سوال

 -108/0 قانونی

 0256/0 820/0 4500/3 باشد؟می میزان چه به هاتراریخته قانونی و حقوقی مسائل به شبکه پرداختن وضعیت

 0308/0 927/0 2500/3 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع قوانین به شبکه پرداختن وضعیت

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

 باشد؟می
4833/3 771/0 0239/0 

 چقدر شبکه در مردم بین گیاهی و جانوري هايگونه حفظ در گراییقانون ترویج میزان

 است؟ بوده
4333/3 798/0 0251/0 

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

3500/3 853/0 0274/0 

 توافقنامه )مانند حوزه این المللیبین هايتوافقنامه مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به ...( و ریو استکهلم،
4833/3 807/0 0250/0 

 714/0 زیستیمحیط

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

3500/3 830/0 1769/0 

 1213/0 589/0 4667/3 باشد؟می میزان چه به زیستی منابع ودگیآل مسئلۀ به شبکه پرداختن وضعیت

 روانشناسی، فرهنگی، فقهی، و دینی اخالقی، مسائل به شبکه پرداختن وضعیت
 باشد؟می میزان چه به زیستی تنوع زیستمحیط ... و آموزشی

4167/3 628/0 1312/0 

 در گیاهی و جانوري هايگونه حفظ با آن ارتباط و زیستمحیط حفظ فرهنگ القاي

 است؟ بوده اندازه چه تا شبکه توسط مردم بین
3667/3 510/0 1081/0 

-محیط حفظ در زیستی تنوع هايشاخ  تحلیل و بررسی در شبکه پرداختن وضعیت

 باشد؟می میزان چه به کشور زیست
3833/3 858/0 1810/0 

 

 گیرینتیجه و بحث .4
ید ابزار عنوان به رسرررانه ندیشررره رب اطالعات تول  و ا

 اعتالي و آگاهی سرربب و گذاردمی ثیرأت جامعه احسرراس

 ارتباطات وسررایل این شررود.می محیطیزیسررت فرهنگ

 ایجراد جرامعره افراد میران بیشرررتري همگرایی جمعی،

 را اجتماع پیشرررفت و توسررعه بسررتر توانندمی و کنندمی

 بخشیآگاهی تلویزیون، رسانه رسالت از بخشی .آورند پدید

 مخاطبان زیسرتیمحیط نگرش و دانش باالبردن و عمومی

ستفاده با اساس همین بر .است  به عاملی تحلیل روش از ا

 برتر ۀشرربک عنوان به سرریما یک ۀشرربک وضررعیت بررسرری

 زیستمحیط ۀمسئل به پرداختن در تلویزیون زیستیمحیط

 اصرررلی جزء چهار راسرررتا این در اسرررت. شرررده پرداخته

 به زیسرررتی تنوع و هوا خاک، آب، یعنی زیسرررت،محیط

 اقتصرررادي، سررریاسررری، ابعاد و اصرررلی معیارهاي عنوان

 عنوان به محیطیزیسرررت و قانونی تکنولوژي، اجتماعی،

 شد. گرفته نظر در شده ذکر ابعاد از هرکدام زیرمعیارهاي

 زیستمحیط رمعیا آب، بعد در که داد نشان حاصله نتایج

لوژي رمعیا و بیشترین 539/0 زمتیاا با نو ک  زمتیاا با ت

 ۀشررربک کیفیت میزان ارزیابی در را ثیرأت ینکمتر 036/0

یارهاي به توجه با سررریما یک  دارد. پایدار ۀتوسرررع مع

عد در همچنین یار خاک ب ماعی مع یاز با اجت  309/0 امت

 بعد در کمترین، 203/0 امتیاز با سیاسی معیار و بیشترین

یار هوا یاز با قانونی مع یار و بیشرررترین 310/0 امت  مع

 زیسررتی تنوع بعد در کمترین، 175/0 امتیاز با اقتصررادي

 معیار و بیشررترین 714/0 امتیاز با محیطی زیسررت معیار
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 میزان ارزیابی در را ثیرأت کمترین 006/0 امتیاز با سیاسی

 ۀتوسررع معیارهاي به توجه با سرریما یک ۀشرربک کیفیت

 همبستگى )ضریب R ارمقد ستا کرذ به زمال دارد. پایدار

  )ضریب 2R(adj) (،2 انتو به همبستگى)R 2 ،چندگانه(

 ،85/0 برابر ترتیب به تخمین رمعیا يخطا و ه(شد تعدیل

 همبستگى از ننشا که مىباشد 358/0 و 785/0 ،744/0

 ننشا مرا ینا دارد. بستهوا با مستقل يمتغیرها يباال

 تعیین در یىابهسز نقش هشد بنتخاا يهارمعیا که هددمى

یابی یت میزان ارز ک کیف ما یک ۀشرررب  به توجه با سررری

 معیارهاي میانگین همچنین ند.دار پایدار ۀتوسع معیارهاي

 باشدمی 087/3 با برابر شده احصاء ۀحوز شش در آب بعد

صل عدد بودن بزرگتر به توجه با که شان ،3 از حا  ۀدهندن

 به پرداختن در سیما یک ۀشبک هايبرنامه بودن باکیفیت

 شش در خاک بعد معیارهاي میانگین است. بوده آب ۀحوز

 به توجه با که باشردمی 625/1 با برابر شرده احصراء ۀحوز

 کیفیتبی ۀدهندنشرران ،3 از حاصررل عدد بودن کوچکتر

 ۀحوز به پرداختن در سررریما یک ۀشررربک هايبرنامه بودن

 ۀحوز شش در هوا بعد معیارهاي میانگین است. بوده خاک

صاء شدمی 371/3 با برابر شده اح  بزرگتر به توجه با که با

ندنشررران ،3 از حاصرررل عدد بودن یتبا ۀده  بودن کیف

 بوده هوا ۀحوز به پرداختن در سیما یک ۀشبک هايبرنامه

ست. ستی تنوع بعد معیارهاي میانگین ا  ۀحوز شش در زی

 کوچکتر به توجه با که باشدمی 779/2 با برابر شده احصاء

 بودن کیفیتبی ۀدهندنشررران ،3 از حاصرررل عدد بودن

 تنوع ۀحوز به پرداختن در سررریما یک ۀشررربک هايبرنامه

ستی ست. بوده زی  ابعاد معیارهاي میانگین نیز مجموع در ا

 با برابر شررده احصرراء ۀحوز شررش در زیسررتمحیط اصررلی

شدمی 715/2 صل عدد بودن کوچکتر به توجه با که با  حا

 ۀشرربک هايبرنامه کلی بودن کیفیتبی ۀدهندنشرران ،3 از

 از است. بوده زیستمحیط ۀحوز به پرداختن در سیما یک

تایج جه توانمی فوق ن فت نتی بار که گر  به پرداختن ۀدر

 نسرربت به سرریما یک ۀشرربک وضررعیت هوا و آب ۀمسررئل

 وضعیت زیستی تنوع و خاک ۀحوز در اما باشد،می مطلوب

شد.می نامطلوب سی موارد ۀهم میانگین مجموع در با  برر

 کیفیت عدم از نشان نیز یک ۀشبک در محیطیزیست ۀشد

 پایان در دارد. تلویزیونی ۀشبک این هايبرنامه مطلوب کلی

شنهاداتی نیز  در سیما یک ۀشبک عملکرد بهبود جهت پی

 گردد:می عنوان زیستمحیط ۀحوز

 شبکه متنوع سازيبرنامه هايگروه ظرفیت از استفاده -

ستیمحیط آموزش گوناگون محتواهاي تولید براي  زی

 نشد گیرافر با مخاطبین مختلف سنی هايرده براي

ع مفاهیم یدار ۀتوسررر قا براي انندوشهر در پا  ءارت

 زیستیمحیط هايآگاهی

 هايشررربکه از گیريبهره و جهانی الگوهاي بررسررری -

 آموزش اجرایی و اطالعاتی ۀحوز در موفق المللیبین

 مدیران دانش ءارتقا و برداريبهره جهت زیستمحیط

 شبکه کارشناسان و

 مسررائل از ناشرری معضررالت مسررتقیم ثیرأت نمایش -

 و مردم ... و روان رفاه، سرررالمت، با زیسرررتیمحیط

 به توجه با گوناگون هايبرنامه توسرررط آن انعکاس

 مثبررت نگرش افزودن در تلویزیون ذاتی توانررایی

 زیستمحیط حفظ به نسبت مخاطبین

 و صرردا دانشررگاه) دانشررگاهی هايپژوهش دهیجهت -

 سرررمت به (مرتبط هايدانشرررگاه سرررایر و سررریما

 زیستمحیط آموزش ۀحوز در شبکه هاينیازمندي

سان حضور - شنا ستمحیط ۀحوز متخصصان و کار  زی

ستیمحیط المللیبین هايکنفرانس در یک ۀشبک  زی

مایش و هاجشرررنواره برگزاري و  با مرتبط هايه

 از استفاده و گیريارتباط براي شبکه در زیستمحیط

 تولید در کشررور زیسررتمحیط متخصررصرران ظرفیت

 زیستمحیط ۀحوز در ترباکیفیت هايبرنامه

ظارت و تعلق حس تقویت - ندان همگانی ن  با شرررهرو

  کترمشا و (انندوشهر به سانیرعطالا) شفافیت

 هررايبرنررامرره تولیررد در (انندوشهر از يتأثیرپذیر)

 گرفتن کمک و گیريطتباار با زیسررتمحیط آموزش

 هررايوزارتخررانرره و یستزمحیط نمازسا ظرفیررت از

 ،هاهنشگادا اسرررراترریررد ،علمیه ىهازهحو دولررترری،

 و آموزاندانش زیسرررت،محیط فعالین اران،سیاستمد
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 ... و دانشجویان

 سررایر زیسررتیمحیط ايرسررانه تجارب از اسررتفاده -

 براي زیسررتیمحیط آموزشرری هايبرنامه در کشررورها

 در هاآن ظرفیت از اسررتفاده و سررازيبومی و طراحی

 شبکه تلویزیونی تولیدات

 ۀشربک همچون شربکه هايظرفیت سرایر از اسرتفاده -

 و تلگرام مراننرد اجتمراعی هرايشررربکره اینترنتی،

 آموزش ۀحوز در نهاد مردم هايشرربکه اینسررتاگرام،

 تولید در خصررروصررری بخش ۀشررربک زیسرررت،محیط

ستمحیط آموزش هايبرنامه  ارتقاي جهت در ... و زی

 زشآمو هايبرنامه کنار در زیسررتیمحیط هايآگاهی

 ۀشبک زیستمحیط

 براي شررربکه مدیران و سررریاسرررتگذاران ریزيبرنامه -

لتحصررریالنفررار  ظرفیررت از اسرررتفرراده  فراوان ا

 هايبرنامه تدوین و تولید براي کشور در زیستمحیط

 زیستمحیط آموزشی

 ىسیستمها به شبکه تجهیز اىبر دولت بیشتر حمایت -

خت نوین ید و سررررا مه تول نا  آموزش حوزه هايبر

جه با زیسررررتمحیط یت به تو ی در آن اهم  ۀابالغ

 ،(بند 15) رهبري زیسررتیمحیط کلی هايسرریاسررت

 جمهوري اسرراسرری قانون ،1404 اندازچشررم سررند

 جمهوري زیسرررتمحیط ملی سرررند ایران، اسرررالمی

سالمی سناد ایران، ا سع ا شور ۀسال پنج ۀتو  تا اول) ک

 ... و (ششم

شی مفاهیم صحیح تبیین - شی مبانی و دان  حفظ آموز

ستمحیط  یک با شبکه کارکنان و مدیران بین در زی

سجم ریزيبرنامه  تلویزیون و صدا هنشگادا دجوو با من

  نوین مفاهیم با شناآ خبرگان و اسررراتید همچنین و

 آموزشی

 شررربکه ديقتصاا ۀبالقو منابع از بخشررری تخصررری  -

 سررراخت جهت (تبلیغات از حاصرررل درآمد همچون)

 زیستمحیط آموزش هايبرنامه

 آموزش هايبرنامه نتولیدکنندگا براي نطمیناا ایجاد -

 هايبرنامه مناسرررب خرید به نسبت زیسرررتمحیط

 هايآیتم وجود به توجه با شبکه توسط هاآن تولیدي

 زیسررتمحیط آموزشرری مباحث آموزش براي مختلف

ند، اخبار، آموزش، همچون شررربکه در  فیلم، مسرررت

 سررررگرمی، هايبرنامه نوجوان، و کودک هايبرنامه

سابقه ساس قدرت بردن باال براي ...و م سئولیت اح  م

 زیستمحیط از حفاظت براي جامعه

 بر شررربکه هايبرنامه کیفیت سرررازيبهینه و تقویت -

 و زیسرررتیمحیط محتوایی اسرررتانداردهاي اسررراس

 ءتقاار سرمت به بخشریآگاهی از هابرنامه گیريجهت

 با مهم این که است بدیهی) رفتاري و نگرشی سطوح

 متخصرررصررران ظرفیت از بیشرررتر چه هر گیريبهره

 محقق ارتباطات، و زیسررتمحیط آموزش ریزيبرنامه

 (شد خواهد تسریع و

 ثابت هايبرنامه گنجاندن براي بیشررتر فضرراي ایجاد -

ستیمحیط  روزشبانه مختلف ساعات در تلویزیونی زی

 هابرنامه این از افراد از بیشتري درصد ۀاستفاد براي

ساخت ساختن فراهم - سهیالت و هازیر شتر ت  براي بی

 هايانجمن و فعالین مناسرررب ارتباطی هايراه ایجاد

 و کشور نخبگان و اساتید خصوصی، بخش نهاد، مردم

 در براي شرربکه با زیسررتمحیط آموزش ۀحوز در ...

 ۀحوز مسرررتنرردات یررا و دانش گررذاشرررتن اختیررار

 تدوین و تولید در هاآن از اسرررتفاده و زیسرررتمحیط

 زیستیمحیط هايبرنامه

ضعیت اطالعات و آمار تدقیق - ستمحیط آموزش و  زی

شور شی هايبرنامه تولید و ریزيبرنامه براي ک  و آموز

 ۀحوز در راسرررتاهم و همگون هاياسرررتراتژي تعریف

 معضرررالت بره عنرایرت برا زیسررررتمحیط آموزش

 شبکه در کشور محیطیزیست

 زیسرررتمحیط آموزش هايدوره و هاکالس برگزاري -

سان و مدیران براي شنا  صحیح درک براي شبکه کار

 .زیستمحیط حفظ مبانی و مفاهیم از
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