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Abstract
The aim of this study is to evaluate the effect of
environmental radio programs on the promotion
of knowledge, attitude and environmental
behavior of students as the three main dimensions
of environmental education. The research method
is practical, and the data collection tool is quasiexperimental with pre-test and post-test and
control group. The study population consisted of
40 students of Payam Noor University of Markazi
Province that have been selected by convenience
sampling method and have been randomly
classified into two study and control groups. The
method of this research included the introduction
of students and asking them to follow and listen to
the radio constant environmental programs of
Islamic Republic of Iran included the Blue Planet
radio program of Iran radio and also the
environmental parts of the bright horizon radio
program of Salamat radio in a three month period.
After 3 months in order to assess the effect of the
mentioned radio programs, a post-test was taken
from students. The data collection tool included a
questionnaire that its content validity has been
quantitatively and qualitatively confirmed by
taking a survey from 25 professors and faculty
members of the related fields. Also, its reliability
has been confirmed by Cronbach's alpha method.
The data analysis has been done by using of
descriptive and inferential statistics. According to
the statistical analysis results, the Blue Planet and
Bright horizon radio programs had a significant
positive effect on the three dimensions of students
environmental Literacy; especially they had
higher effect on their environmental knowledge.
Keywords: Environmental Programs, Environmental Literacy, Radio.

چکیده
 بررسی تأثیر استفاده از برنامهها محیطزیستی رادیو،هدف از این پژوهش
 نگرش و رفتارها محیطزیستی دانشجویان به عنوان سه،بر ارتقا آگاهی
 روش این پژوهش از نظر هدف کاربرد.بعد اصلی سواد محیطزیستی است
 پسآزمون- نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون،و از نظر نحوه گردآور دادهها
 نفر از دانشجویان40  نمونه مورد مطالعه شامل.با گروه کنترل میباشد
دانشگاه پیام نور استان مرکز است که به روش نمونه در دسترس انتخاب و
 مداخله.به طور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروهبند شدند
صورت گرفته در این پژوهش شامل معرفی و درخواست از دانشجویان برا
پیگیر و گوشدادن به برنامهها محیطزیستی ثابت رادیو جمهور
اسالمی ایران شامل برنامه سیاره آبی رادیو ایران و بخش ها مربوط به
محیطزیست برنامه افق روشن رادیو سالمت در یک دوره زمانی سه ماهه
 از، ماه به منظور سنجش تأثیر برنامهها رادیویی مذکور3  بعد از. بود
 ابزار گردآور اطالعات شامل.دانشجویان پس آزمون گرفته شد
پرسشنامها بود که روایی محتوایی آن به صورت کمی و کیفی با
 نفر از اساتید و اعضا هیأت علمی رشتهها مرتبط و25 نظرخواهی از
 تجزیه و تحلیل.پایایی آن نیز با روش آلفا کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت
 بر.دادهها با استفاده از روشها آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت
 برنامهها رادیویی سیاره آبی و افق روشن، اساس نتایج آزمونها آمار
دارا تأثیر مثبت و معنی دار بر هر سه بعد سواد محیطزیستی دانشجویان به
.  بوده اند،خصوص آگاهی محیطزیستی آنها با اندازه اثر باالتر
 رادیو، سواد محیطزیستی، برنامهها محیطزیستی:واژههای کلیدی
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مصوبه مهر ماه  1374شورایعالی حفاظت محیطزیست هم این

مقدمه
یکی از شروط اساسی توسعه پایدار در هر جامعه ،تربیت و بهرهمند از

نظریه که منظور از آموزش عمومی ،فراخوان همگانی برا
و دانشافزایی در مقابل محیط زیست است را مردود

نیروها انسانی سالم و کارآمد است .در سالها اخیر ،اندیشمندان

یادگیر

علوم تربیتی و اجتماعی ،نسبت به شرایط محیطی که بر رفتار انسان اثر

دانسته است .تا قبل از این مصوبه ،یک راه برا آموزش عمومی

میگذارند یا معلول رفتار انسانیاند ،تمرکز بیشتر یافتهاند .پژوهشگران

محیطزیست باز بود و آن اینکه ،سازمان حفاظت محیطزیست بار این

برا حل معضالت محیطزیستی ،راه حلها گوناگونی مطرح میکنند

مسئولیت را بر دوش دارد و خود ،آحاد و طبقهها مختلف اجتماعی را

که اغلب این راه حلها ،مبتنی بر فناور هستند؛ اما امروزه به دلیل

آموزش می دهد .مصوبه مزبور ،آموزش عمومی را به دو بخش

هزینهها زیاد این طرحها ،آنها به دگرگونی شیوهها زندگی مردم و

آموزشبینندگان (مخاطبین) و آموزشدهندگان (نهادها

مسئول)

راه حلها رفتار عالقهمند شدهاند و بنابراین ،نقش عوامل انسانی

تقسیم کرده و نیز بر توزیع مسئولیت آموزش عمومی محیطزیست بین

برا مقابله با مشکالت محیطزیستی و نیز یافتن راهحلها مناسب،

سازمآنها مختلف تأکید میکند و از این منظر نوعی تعامل بینبخشی

بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است

را صورتبند مینماید ).(Karimi, 2004

( )Salehi Omran and Aghamohammadi, 2008و در

با این حال علیرغم این تصریحات قانونی ،وضعیت محیطزیست

این بین ،لزوم درک مناسب اقشار مختلف جامعه از نیاز به حفاظت

در ایران به شدت نگرانکننده است .بهطور که بنا بر گزارش

از محیطزیست به عنوان وظیفها همگانی ،احساس میشود .در

1

شاخص عملکرد محیطزیست در سال  2006رتبه ایران از

اسالمی ایران آمده است:

میان  133کشور جهان با عدد شاخص  70در مقام  53ام قرار

اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و

گرفته است .در دوره ارزیابی بعد در سال  ،2008رتبه عملکرد

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهور
«در جمهور

نسلها بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند،

محیطزیست ایران با  15پله نزول به  68می رسد و در ردهبند

وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتها اقتصاد و غیر

سال  2010نیز محیط زیست ایران با  10پله نزول دوباره و امتیاز

آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن

اندک  60به رتبه  78تنزل یافته و در رده بند سال  2012نیز

مالزمت پیدا کند ،ممنوع است» .این اصل ،عالوه بر اینکه به

محیط زیست ایران با نزول مجدد به رتبه  114تنزل یافته است

صراحت ،حفاظت از محیطزیست را به عنوان یک وظیفه عمومی

( .)Ramezani Ghavamabadi, 2012کشور ما در رده

بیان داشته ،بر تقابل حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصاد

بند منتشره در سال  2014در بین  178کشور ،رتبه  83را به خود

نیز ،تأکید کرده است .در این تقابل تعیینکننده به نظر میرسد که

اختصاص داده است) .(EPI, 2014بر اساس آخرین گزارش

قانون ،بیشتر جانب محیطزیست را گرفته و مجال تخریب

منتشره در سال  ،2016ایران در میان  180کشور جهان ،با نمره

فراهم نمیآورد

 ،66/32رتبه 105ام را به دست آورده است .در منطقه خاورمیانه و

محیطزیست را به بهانهها

اقتصاد

شمال آسیا نیز ایران در رتبه سیزدهم از میان  19کشور قرار

).)Ramezani Ghavamabadi, 2012

دارد ).(EPI, 2016

یکی از محورها اصلی مندرج در اصل پنجاهم قانون اساسی،
همگانی بودن حفظ محیطزیست است .بیتردید یکی از ابزارها

هر چند این گزارشها و آمار منتشر شده در آنها ،ممکن است

حفاظتی ،اجرا برنامهها آموزشی حفاظت از محیطزیست برا

بنا به دالیلی کامالً دقیق نباشد ولی فراوانی تکرار آنها و سایر

عموم است .عالوه بر قانون اساسی ،قوانین عاد همچون قانون

شواهد و قرائن ،خود بیانگر حقیت تلخ پنهان در آنهاست و این

حفاظت و بهساز

محیطزیست نیز موضوع اجرا

آموزشی به منظور ارتقا

نکته را به ذهن متبادر میکند که بازیگران عرصه محیط زیست

برنامهها

ایران اعم از تودهها مردم ،جامعه دانشگاهی ،بنگاهها اقتصاد

فرهنگ عمومی و حفظ و بهساز

و دولت ،در زمینه حفاظت از محیطزیست و جلوگیر از گسترش

محیطزیست را پیشبینیکرده است آنچنان که در فصل پنجم
آئیننامه اجراییاین قانون در ذیل مواد  22،23،24،25و  26به
مقررات اجرا

برنامهها

 .1شاخص  ) EPI( Environmental Performance Indexتوسط دانشگاه
ییل پایه گذار و در اصل نشان دهنده وضعیت موجود زیست محیطی کشورها است که
بر اساس سیاستها ،عملکرد و تحقق اهداف زیست محیطی و بهداشتی از پیش تعیین
شده آنها مورد بررسی قرار میگیرد و هر دوسال یکبار منتشر میشود.

آموزشی حفاظت و بهساز

محیطزیست پرداخته شده است).(Saed and Tila,2010
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نقشی که هر یک از آنها در تولید اطالعات ،جریان سرمایه و
مدیریت دانش ایفا میکنند ،وابسته است (Rezaei and
).Shobeiri, 2014
تاریخ تحول فناور ها ارتباطی نشان داده است که با ابداع
رسانهها جدید ،عدها تصور میکنند که رسانهها قدیمی از
بین میروند اما واقعیت موجود نشان میدهد که هنوز هم از
رسانهها قدیمی به اشکال مختلف استفاده میشود ،چون هر
رسانها دارا ویژگیها منحصر به فرد خود است که رسانه
دیگر آن ویژگی را ندارد .از سو دیگر ،در طول طراحی پیامها
آموزشی ،تعیین کانالها ارتباطی و رسانههایی که بیشترین
اثربخشی را در گروه هدف دارند ،ضرور است (Shahbazi et
) .al., 2015بنابراین ،با توجه به نقشی که رادیو می تواند در
آموزشها شنیدار داشته باشد ،مطالعه نقش برنامهها آن در
آموزشها محیطزیستی برا ارتقا سواد محیطزیستی اقشار
مختلف جامعه از جمله دانشجویان ضرور به نظر می رسد؛ زیرا
سواد محیطزیستی دانشجویان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه
که میتوانند سفیر آموزشها محیطزیستی در خانواده باشند و نیز
نمایندگان فرهنگها و الیهها مختلف اجتماعی نیز به شمار
میروند ،از اهمیت خاصی در جامعه برخوردار است و الزمه شکل-
گیر آن آموزشها محیطزیستی مناسب میباشد (Rezaei
) .and Shobeiri,2015از اینرو ،سواد محیطزیستی
دانشجویان و بررسی رابطه آن با متغیرها گوناگون ،شایسته
بررسی و مطالعه علمی است .وسعت قابل توجه جمعیت دانشجویی
کشورمان ) ،(Ansari and Fakur, 2015به عنوان
سرمایهها ارزشمند ملی و داشتن این باور که این قشر خود
میتوانند در تعییر نگرش و رفتار خانوادهها خود سهم مهمی
داشته باشند ،لزوم استفاده از این ظرفیتها ارزشمند را هر چه
بیشتر آشکار میسازد.
موضوع این پژوهش ،بررسی تأثیر استفاده از رادیو بر ارتقا
آگاهی ،نگرش و رفتارها محیطزیستی دانشجویان به عنوان سه
بعد اصلی سواد محیطزیستی است .اهمیت این پژوهش در آن
است که سیاستگذاران آموزشها محیطزیستی را با تأثیر رادیو و
برنامهها محیطزیستی آن به عنوان یکی از رسانهها ارتباط
جمعی مبتنی بر فناور اطالعات و ارتباطات در ارتقا شناخت،
نگرش و رفتارها و در یک کالم سواد محیطزیستی دانشجویان به
عنوان قشر تأثیرگزار جامعه آشنا ساخته و میتواند مبنایی برا
مطالعات آتی برا انجام پژوهشها مشابه در موردبررسی تأثیر
سایر برنامهها ارائه شده از طریق فناور ها و رسانهها مختلف
و استفاده از نتایج آنها جهت بهینهساز برنامهها و

تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهاند که بخشی از این تخریب و
آلودگیها ناشی از عدم آگاهی و اطالع عموم نسبت به مسائل
محیطزیستی است ).(Ramezani Ghavamabadi, 2012
بنابراین آموزش ،در پیشگیر از تخریب و آلودگی محیطزیست
نقش حیاتی دارد .همچنین ،شرط اجرا موفقیت آمیز هر یک از
برنامهها حفاظت از محیط زیست ،آگاهی از چرایی و چگونگی
آنهاست و ناپایدار توسعه را باید در جهل و نابخرد نوع بشر در
بهرهبردار

از منابع ،انرژ ها و طرز برخورد با طبیعت جستجو

کرد ) . (Azimi et al., 2012افزایش سطح آگاهی افراد جامعه
با آموزش امکانپذیر است ،به همین جهت در عرصه بینالمللی،
موضوع آموزش محیطزیست مورد توجه واقع شده است .به موازات
شکلگیر

حقوق بینالملل محیطزیست ،موضوع آموزش

محیطزیست نیز در دستور کار سازمآنها بینالمللی عالقمند به
مسائل آموزشی و محیطزیستی قرار گرفت .این سازمانها در
چارچوب اشتغاالت خود اسناد را تدوین کردند که بخشی از آنها
به نقش حفاظتی آموزش محیطزیست اختصاص دارد
(.(Robinson et al., 2011
در قرن اطالعات ،آموزش رسمی به تنهایی کافی نیست زیرا هر
روز واژهها و اصطالحات تازها به دنیا اطالعات و دانش وارد
میشوند هنر سیاستگذاران آموزشی زمانی ظاهر میشود که با
استفاده از مدیریت دانش ،آموزش ها غیررسمی و ضمنی
(دیدار  ،شنیدار و نوشتار ) را با آموزشها رسمی تلفیق کنند
و سرمایهها عقالنی افراد جامعه را در فرایند یاددهی -یادگیر ،
به کار اندازند تا اندیشهها را از اذهان به زبان آورده و با عمل به
آنها استعدادها نهفته افراد را پرورش دهند و با تبدیل نظریه به
عمل زمینه تثبیت دانش را در جامعه فراهم کنند .بدین منظور
در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی
کشور ایران نیز ،دولت موظف به تقویت و توانمندساز ساز
وکارها الزم جهت گسترش آموزشها عمومی و تخصصی در
زمینه محیطزیست شده است ).(Shobeiri etal., 2013
قرن بیست و یکم ،قرن دانایی است .قرنی که از صنعتی بودن
به فراصنعتی شدن رو آورده و در آن ،اطالعات ،دانش و آگاهی،
اساسیترین دارایی ملتها و جوامع بشر به شمار میآیند .با رشد
و گسترش فناور اطالعات و کوتاهتر شدن چرخهها اقتصاد ،
داراییها ناملموس به ویژه علم و دانایی از اهمیت بسیار
برخوردار شدهاند .بیتردید ،امروزه سلسله مراتب توسعه یافتگی
کشورها  ،بر مبنا گذر آنها به جامعه دانایی محور و به میزان
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دانش مسائل محیطزیستی ،مهارتها

برنامهریز ها آتی آموزشها محیطزیستی باشد .با توجه به
اینکه سواد محیطزیستی دارا ابعاد و محدوده وسیعی میباشد،
پس در این پژوهش ،برا تحدید مسأله به بررسی ابعاد اصلی
سواد محیطزیستی ،یعنی آگاهی ،نگرش و رفتار ،بسنده گردیده
است .در ادامه مبانی نظر موضوع پژوهش ،مورد بررسی قرار
میگیرد.
اصطالح آموزش محیطزیست برا نخستین بار در سال 1968

شناختی و رفتارها

حیطه شناختی سواد محیطزیستی ،معلومات ،تواناییها و مهارت-
ها ذهنی را در بر میگیرد .هدفها این حوزه به جریانهایی که
با فعالیتها ذهنی و فکر سر و کار دارند ،مربوط میشوند .در
حیطه شناختی ،سواد محیطزیستی شامل داشتن اطالعات در زمینه
مواد آالینده ،استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر،

میشود ،مطرح شد .و در سال  1992کتابی نوشت که در آن به

آشنایی با عناصر تشکیلدهنده محیط زیست ،زنجیره غذایی ،انواع

ریشهها ،سیر تحول ،وضعیت جار و چشماندازها سواد محیط

اکوسیستمها و موجودات زنده و غیرزنده تشکیلدهنده آنها ،آشنایی با

زیستی پرداخت ( .)Rahadoost, 2008دیوید اور 3نیز که از

قوانین محیط زیستی و سایر اطالعات عمومی در زمینه محیط

پیشگامان آموزش محیط زیست است ،در دهه  ،1990کتابی با

زیست میباشد (.)Kaiser & Fuhrer, 1999

عنوان سواد اکولوژیکی منتشر نمود ( .)Hettinger, 2008دیوید

حیطه نگرشی (عاطفی) سواد محیطزیستی با عالقه ،انگیزش،

اور در کتاب خود ،نمادها تخریب محیطزیست همچون ضایعات

نگرش یا قدردانی و ارزشگذار

بهجا مانده از آنها،

(عاطفی) ،مؤلفهها

کانالها باز فاضالب ،رودخانهها مسموم بر اثر اجساد ماهیان
مرده ،دود دودکشها ،زبالهها

سروکار دارد .در حیطه نگرشی

سواد محیطزیستی شامل احترام به محیط

زیست ،باور به حقایق محیطزیستی ،عالقهمند بودن به مباحث

شهر  ،گورستان اتومبیلها،

محیطزیستی ،و موارد از این قبیل میباشد بنابراین محیط زیست

ضایعات دور ریختنی و اوراقی ،تابلوها آگهی ،گسترش بینظم

جزئی از نظام باورها و احساسات است).(Shobeiri et al., 2013

حاشیه شهرها را پارادایمها بیارزششدن زیباشناسی مینامد .به
باور او ،ظرفیت درک زیبایی انسان امروز

مسئوالنه محیطزیستی .(Azimi et al.,

)2013

توسط چارلز ا  .روت ،2که بهعنوان پدر سواد محیطزیستی شناخته

شیمیایی ،معادن حفار شده و پسماندها

عاطفی ،مهارتها

در حیطه رفتار  ،مؤلفهها سواد محیطزیستی عبارت است از به-

کاهشی چشمگیر

کارگیر

یافتهاست و همین که زشتیها محیط ما را آزار نمیدهد ،نشان-

و رعایت تمام قوانین و مؤلفهها

مربوط به حفظ

محیطزیست ،حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی در زندگی

گر آن است که در بیسواد محیطزیستی به سر میبریم .ما نه

روزمره ،استفاده صحیح از منابع انرژ مانند آب ،برق ،کاغذ ،خودکار

تنها از بیسواد خود آگاه نیستیم ،بلکه بدترین ستمها را در حق

و سایر موارد که با رفتار و عملکرد حفظ محیطزیست در ارتباطاند.

کودکانمان روا میداریم ،چون این بیسواد را به آنها منتقل می-

به طور خالصه ،میتوان گفت که اجزا اصلی سواد محیطزیستی

کنیم و طور آنان را پرورش میدهیم که زشتی برا آنها عاد

عبارت از دانش ،نگرش و رفتار است (Shobeiri and

است .انسان سبکی از زندگی را برا خود برگزیدهاست که مستلزم

) .Abdullahi, 2009با این حال امروزه سواد زیستمحیطی را

مصرف بیاندازه انرژ است (.)Prior et al.,2011

باید با رفتارها مشاهدهپذیر تعریف کرد به بیانی دیگر مردم باید

بهباور روث ،حساسیت ،نگرشها و ارزشها در حوزه گرایشها و

بتوانند بهشکلی قابل مشاهده و ملموس نشان دهند که از مفاهیم

احساس مسئولیت و مشارکت فعال در حوزه رفتارها قرار میگیرد.

کلید

بنابراین سواد محیطزیستی در چهار حیطه دانش ،مهارت،

حفظ محیطزیست چه دانشی دارند ،چه مهارتهایی

بهدستآوردهاند و چگونه و با چه نگرشی با مسائل محیطزیستی

گرایشها و رفتارها قابل تعریف است) .(Veisi et al., 2012بر

روبرو میشوند .برا کسب سواد محیطزیستی ،الزم است در درجه

اساس نظر وولک4و مکبث ،5سواد زیستمحیطی شامل  6مؤلفه

نخست بین سواد محیطزیستی و سوادآموز

اصلی میباشد :دانش محیطزیستی ،دانش سیاسی-اجتماعی،

یا آموزش

محیطزیستی ،تفاوت قائل شد و تعریف دقیق آن و سطوح سواد
محیطزیستی را شناخت و سپس برا سوادآموز محیطزیستی از

2. Charls.E.Roth
3. David Orr
4.Volk
5. McBeth

شیوهها نوین آموزشی و اندیشهها نو در این زمینه ،بهره گرفت.
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آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد
(یونسکو) بیان داشته ،تمام کنشها و اثرات ،راهها و روشهایی است

رسانهها همگانی عبارتند از :تمام ابزارها غیرشخصی
ارتباط که بدان وسیله پیامها بصر و یا سمعی مستقیماً به
مخاطبان انتقال مییابند .تلویزیون ،رادیو ،سینما ،روزنامهها،
مجالت ،کتابها و تابلوها آگهی همه در زمره رسانهها
همگانی هستند» ) .(Hartman,2008از آنجایی که رسانهها
جمعی (روزنامهها ،مجلهها ،رادیو و تلویزیون) همواره در اوقات
مختلف فراغت و کار در کنار مردم هستند و عموم مردم برا رفع
نیازمند ها ،پرکردن اوقات فراغت و افزایش آگاهی خود به آنها
مراجعه میکنند ،امروزه به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در
ارتباطات و مناسبتها اجتماعی تبدیل شدهاند .ظرفیتها
رسانهها ارتباط جمعی برا گسترش درک عامه از علم و
فناور موجب شده است که از آنها به عنوان ابزار در کشورها
مختلف برا ترویج و آموزش و ارتقا سواد آحاد جامعه ،استفاده
شود .رادیو نیز به عنوان رسههانه اى همگانى ،امروزه یکههى از
ارزانترین و در دسترسترین رسانهها مبتنی بر فناور اطالعات
و ارتباطات اسههت که خصوصا در نقاط دورافتاده مىتواند به عنوان
یک وسیله آموزشى مناسب مورد استفاده قرار گیرد
).(Mohammadi and Ahmadi, 2010
رسانه ،وسیله انتقال و ارائه کاال به مصرفکننده با آموزش به فراگیر
است .پس رسانه آموزشی ،عاملی است که آموزش از طریق آن به
مخاطب ارائه میشود .در کالس درس عامل اصلی آموزش ،معلم
است .در رسانه ،آموزش همان معلم است (Shahbazi et al.,
) 2015و یا اگر مخاطب تمام مطالب را از رادیو دریافت کند ،در این
صورت رسانه آموزشی ،رادیو است.
یونسههکو ،چهار ویژگى عمده براى برنامههاى آموزشى رادیو قائل
شده است که عبارت اند از ):(Delorme, 2013
.1برنامهها به صورت مجموعه متوالى است تا به یادگیرى تزایدى
کمک کند.
.2طراحى و برنامهریزى آنها مشخصاً با کمک مشاوران آموزشى
صورت مىگیرد.
. 3این برنامهها ،معموال با دیگر مواد آموزشى همچون متون
درسى و راهنماى مطالعاتى ،همراه است.
 .4استفاده از این برنامهها ،توسط مخاطب و آموزشدهنده به
نوعى ،ارزیابى مى شود.
رادیو مىتواند در کنار آموزشها رسمی ،برنامههایى نیز براى
ارتقاى سطح سواد و از جمله سواد محیطزیستی اقشار مختلف
مردم ،تهیه و پخش کند که همان نقش و رسالت فرهنگى این

که برا رشد و تکامل توانایی مغز و معرفتی و همچنین مهارتها،
نگرشها و رفتار انسان بهکار میروند البته بهطریقی که شخصیت
انسان را تا ممکنترین حد آن ،تعالی بخشند).(Dadgaran,2013
در این میان ،رسانهها ارتباطی خواه برا این کار برنامهریز شده
باشند و خواه نشده باشند ،آموزش دهندهاند .رسانهها ،فراهمآورنده
دانش و شکلدهنده ارزشها هستند و مردم ،همواره از آنها تأثیر
میپذیرند و میآموزند .اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباطی در
جوامع معاصر بهحد

است که بعضی از جامعهشناسان برا

مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون و سینما نقش "آموزش مواز " یا
"آموزش دائمی" قائل هستند .جامعه شناسان معتقدند که وسایل
ارتباطی با پخش اطالعات و معلومات جدید ،به موازات کوشش
معلمان و اساتید ،وظیفه آموزشی انجام داده و دانستنیها عملی،
فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان و دانشجویان را تکمیل
میکنند).(Motamednejad, 2015
بر اساس ماده  10قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،دولت
موظف است در چارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورا عالی
انقالب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهرهبردار
ظرفیت رسانها  ،زمینه الزم را برا
مهارت همگانی ،تقویت رسانهها

حداکثر

از

ارتقا

آگاهی ،دانش و

ماهوارها

و اینترنتی همسو

فراهم آورده و در رابطه با پیشنهاد ،وضع و اجرا سیاستها و
مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارها

الزم برا

ساماندهی ،نظارت و پاالیش محتوا دیدار  ،شنیدار  ،رقومی
(دیجیتال) ،مجاز و شبکهها ارتباطی غیر مکالماتی ،شبکهها
داده و ماهوارها و سامانهها مخابراتی به شورا عالی انقالب
فرهنگی اقدامات الزم را به عمل آورد (Dabiry and

) .Vahednavan, 2011بر اساس بند الف ماده  189همین
قانون ،سازمان حفاظت محیطزیست موظف شده است در راستا
ارتقا آگاهیها عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ
محیطزیست و با تأکید بر گروهها اثرگذار و اولویتدار ،آییننامه اجرایی
مربوط را با پیشنهاد شورا عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیات
وزیران برساند .کلیه دستگاهها ذیربط ،رسانهها دولتی و صدا و
سیما جمهور اسالمی ایران ملزم به اجرا برنامهها آموزشی
بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند( The Fifth
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 -قابلیت حمل و بهرهبردار در هر مکان

رسانه است .البته ،استفاده از رادیو در امر آموزش ،در هر جامعهاى
به دلیل تفاوتهاى فرهنگى ،اقتصادى و اجتماعى ،مستلزم
پژوهشهاى بنیادى و اجراى برنامههاى خاصى اسههت زیههرا
امکانات فناورانه تنها هنگامى مىتواند در نظامها آموزشى
رسمی ،غیررسمی و ضمنی ،مؤثر واقع شود که پاسخگوى نیازهاى
واقعى آن جامعه باشد .اطالعات علمى ،بهداشتى ،اجتماعى،
هنههرى و محیطزیستی ،ازجمله مطالبى هستند که بخش مهمى از
برنامههاى رادیویى را تشههکیل مىدهند .اغلب مزایاى رسانههاى
شنیدارى در مورد رادیو و برنامههاى رادیویى صادق هستند .از
جمله اینکه هزینه تولید برنامههاى آموزشههى رادیو نسبتاً کم و تا
ده برابر ارزانتر از برنامههاى تلویزیونى اسههت و این برنامهها که
با کتابها و جزوههاى مربوط همراه مى شوند ،یکى از راههاى
مناسب گسترش سواد ،دانش اجتماعى و مهارتهاى حرفهاى به
خصوص در مناطق دورافتاده غیرشهرى ،به شمار مىروند
).(Rezaee, 2009
کاربرد رادیو در امر آموزش کشورهاى جهان ،به شدت تابع
هدفهاى توسعه و رشد آن کشورهاست و از اینرو ،تفاوتهاى
چشمگیرى که در کاربرد و محتواى آموزشى رادیو در جوامع
گوناگون یافت مىشود ،کامالً منطقی به نظر میآید .در زمان
ظهور رقیبان جدید رادیو مانند تلویزیون و سینما ،ویژگی شنیدار
بودن آن در مقابل دیدار بودن تا مدتها موضوع بحثبرانگیز
بود .گروهی آن را ویژگی منحصر به فرد رادیو میدانستند
) (Verma,2012و عدها دیگر نقطه ضعف جبران ناشدنی .در
واقع شاید با وجود نظریهپردازانی مانند مارشال مک لوهان بود که
تفاوت رسانهها گرم و سرد و از رهگذر آن خاصیت شنیدار
بودن رادیو ،مورد توجه واقع و به صورت علمی بررسی شد
(.)Mahmoudi Bakhtiariand and Moradian, 2012
کرایسل در کتاب «درک رادیو» مینویسد :رادیو رسانها کور

بهرهبردار همزمان با انجام فعالیتها مختلف سرعت انتقال پیام وسعت دامنه انتشار (تقریباً در هر نقطها از جهان) مقرون به صرفه بودن دستگاهامکان استفاده از فرستندهها متعددسهولت ضبط برنامهها برا استفاده مجددبهکارگیر زبان ساده و سهولت در بهرهمند از پیامدر ادامه به مرور برخی از تحقیقات انجام شده در این رابطه در
داخل و خارج از کشور ،پرداخته میشود:
بهادکوبی و همکهاران در پژوهشی بها ههدف ارزیهابی وضهعیت
موجود ،آگاهی و دانش مؤثر آموزگاران مقطع ابتدایی شهر تهران را
مورد بررسهی قهرار دادنهد .نتایج به دست آمده ،بیانگر آن بود که
 % 73/8از معلمان ابتدایی شهر تهران ،بهترین روش برا
آموزش محیط زیست را رادیو و تلویزیون دانستهاند ( Badkuby

 .) 2000 et al.,دبیر و واحدناوان در مقالها تحت عنوان
رسانهها و توسعه حقوق محیطزیست تأکید کردند که در توسعه
حقوق محیطزیست ،رسانهها از جایگاه مهمی برخوردارند ( Dabiri

 .)and Vahednavan, 2011گرانمایهپور و بیگدلینژاد با انتشار
نتایج پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در
اصالح الگو مصرف آب در بین شهروندان تهرانی ،تأکید کردند
که اگر از وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون به نحو
صحیح و با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین علوم رفتار
و اجتماعی بهرهبردار

نگرشها و ایجاد انگیزه در جهت رفتار مصرفی بهینه و تشویق
افراد به اصالح الگو مصرف آب نقش داشته باشد و با آموزش

است که پیامهایش از صدا و سکوت استفاده می کند .پیام رادیویی

مصرف صحیح آب توسط کارشناسان ،میتوان فرهنگ صحیح

باید به درجات مختلف ،محتوا مورد نظر را خلق کند و تصویر

مصرف را در جامعه ترویج داد (Geranmayeh Pour and

شخصی فرستنده پیام را بسازد .در رادیو ،باید بیشترین مساعی در

) .Bigdelineghad, 2013نتایج حاصل از پژوهش صالحی و

جهت فایق آمدن بر محدودیتها رسانه و به وجود آوردن متون

پازکینژاد با عنوان «ارزیابی محیطزیست در آموزش عالی :ارزیابی دانش

مختلفی باشد که به طور کلی بتوانیم آنها را در ذهن خود
ببینیم) .(Chrysler,2009بهطور کلی برنامهها

شود ،میتواند تأثیر بهسزایی در اصالح

زیستمحیطی دانشجویان دانشگاهها دولتی مازندران» ،نیز نشان داد

رادیویی از

که رابطه نیرومند

ترکیب سه عنصر صدا ،موسیقی و کالم پدید میآیند و نیرو

بین استفاده از رسانهها و دانش محیطزیستی

دانشجویان وجود داشته است و ابزارها اطالعاتی میتوانند خیلی

بیانی و ارتباطی خاصی را تشکیل میدهند که از بیان مکتوب

سریعتر از تعامالت شخصی ،اطالعات محیطزیستی را انتقال

مطبوعاتی و بیان سینمایی و تلویزیونی متمایز است .برخی از

دهند ) .(Salehi and Pazokinejad, 2013حیدر و پورنقی

ویژگیها برجسته رادیو عبارتند از:

در پژوهشی با عنوان معرفی پارکها ،موزهها علم و فناور و
46

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره چهارم ،تابستان 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO. 4, Summer 2016

دعوت از مردم برا بازدید از آنها توسط رادیو  ،به این نتیجه

جمله رادیو در آموزش و ابعاد مختلف سواد محیطزیستی انجام

رسیدند که این برنامه یکی از تأثیرگذارترین برنامهها رادیو بوده

شده ،تاکنون پژوهشی در زمینه مطالعه تأثیر برنامهها آموزشی

است و در ترویج این موضوع ،تأثیر بهسزایی داشته است

ثابت محیطزیستی رادیو جمهور اسالمی ایران انجام نشده و

) .(Heidariand and Purnaghy,2014شهباز و همکاران

یا حداقل نتایجی در این زمینه ،منتشر نشده است.

در پژوهش دیگر

با توجه به اهمیت موضوع و در جهت اجرا فرایند پژوهش،

دریافتند که آموزش محیطزیست از طریق

رسانهها ارتباط جمعی مانند رادیو ،تلویزیون و غیره میتواند در

سؤال اصلی این پژوهش در قالب گزارۀ آیا استفاده از برنامهها

آگاهی ،نگرش و عملکرد و رفتار دانش آموزان نسبت به مسائل

محیطزیستی رادیو بر ارتقا سواد محیطزیستی دانشجویان تأثیر

محیطزیستی ،تأثیر مثبت داشته باشد (Shahbazi et al.,

دارد؟ ،تدوین شد و با توجه به سوال مذکور ،سواالت فرعی

).2015

پژوهش در قالب هدف پژوهش و به شرح آیا استفاده از برنامهها

اوکیو و همکاران نیز در پژوهشی مطرح کردند که رادیو یکی از
موثرترین روش ها

ترویجی در کشورها

محیطزیستی رادیو بر ارتقا

در حال توسعه

آگاهی محیط زیستی دانشجویان

تأثیر دارد؟ آیا استفاده از برنامهها محیطزیستی رادیو بر ارتقا

میباشد ) .(Okwu et al., 2007هارتمن در پژوهشی با

نگرش محیط زیستی دانشجویان تأثیر دارد؟ و آیا استفاده از

ترویج

رفتار محیط زیستی

موضوع آموزشها

انبوهی مطرح کرد که روشها

برنامهها

انبوهی در برگیرنده تمامی ابزار انتشار است که در آنها یک رسانه

محیطزیستی رادیو بر ارتقا

دانشجویان تأثیر دارد؟ ،صورتبند شده است.

ارتباط جمعی مانند رادیو ،تلویزیون  ،فیلم  ،روزنامه ،مجله و مانند
اینها به کار گرفته میشود و منبعی را که از یک یا چند نفر محدود

مواد و روشها

تشکیل شده است ،توانا میسازد تا با جمعیتی زیاد ارتباط برقرار

این پژوهش از نظر هدف کاربرد و از نظر نحوه گردآور دادهها،

سازد ) .(Hartman, 2008آنی و بابا )2009( 6هم گزارش کردند

نیمهآزمایشی از نوع پیش آزمون -پسآزمون با گروه کنترل بوده

سنتی مانند رادیو و روزنامه میتوانند اطالعات را میان

است .نمونه مورد مطالعه شامل  40نفر از دانشجویان دانشگاه پیام

کشاورزان در مناطق دورافتاده منتقل کرده و دانش و مهارت کشاورزان

نور استان مرکز است که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به

در جهت توسعه روستایی را افزایش دهند(Ani and Baba, .

طور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون ،گروهبند شدند.

) .2009جومانی ( )2009در پژوهشی تحت عنوان استفاده از

ابتدا از هر دو گروه ،پیشآزمون گرفته شد .مداخله صورت گرفته

رسانهها

رادیو در آموزش غیررسمی محیطزیستی بر تأثیر برنامهها

در این پژوهش ،شامل معرفی و درخواست از دانشجویان برا

رادیویی در آموزشها محیطزیستی در کشورها در حال توسعه،

پیگیر و گوش دادن به برنامهها محیطزیستی ثابت رادیو

تأکید کرده است .تُر ) (2009در پژوهشی با عنوان افزایش

جمهور اسالمی ایران شامل برنامه سیاره آبی رادیو ایران که از

آگاهیها محیطزیستی زنان از طریق برنامهها آموزشی به این

شنبه تا  4شنبه هر هفته ساعت ( 16:15تکرار ساعت  )22به مدت

جمعی مانند رادیو و تلویزیون

 25دقیقه و بخشها مربوط به محیطزیست برنامه افق روشن

زنان در

رادیو سالمت که شنبه هر هفته ،ساعت  9و پنج دقیقه تا  9و 50

زمینه آلودگیها آب ،خاک و هوا شوند .دلورم ) (2009هم در

دقیقه به مدت  45دقیقه پخش میشد ،در دوره زمانی  14آذر تا

مقالها که به مناسبت روز جهانی رادیو منتشر کرد بر نقش رادیو

 14اسفند  1394بود .بعد از  3ماه به منظور سنجش تأثیر

غیررسمی تأکید کرده

برنامهها رادیویی مذکور از دانشجویان پسآزمون گرفته شد .ابزار

نتیجه دست یافت که رسانهها

میتوانند عهدهدار نقش مهمی در افزایش آگاهیها

در آموزش و به طور خاص آموزشها
است.

گردآور

مرور محقق بر تحقیقات پیشین نشان داد که علیرغم

دادهها شامل پرسشنامها

بود که قبالً در پژوهشی

توسط رضائی و شبیر ( )1394که نتایج آن در فصلنامه فناور

پژوهشها متعدد که در مورد نقش رسانهها ارتباط جمعی از

آموزش منتشر شد به کار رفته و با اقتباس از پرسشنامه صالحی
عمران و آقامحمد ( )1387و تغییراتی در تعداد گویهها آن

6.Ani and Baba
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به منظور تناسب با شرایط روز تهیه شده بود،؛ البته تعداد

از

دادهها و اطالعات

گویهها این پرسشنامه نیز با اقتباس از پرسشنامه هی و همکاران

اطالعات توصیفی
جدول شماره  ،1میانگین متغیرها را در هر دو مرحله پیشآزمون و

محیطزیست سازمان ملل )2015(8و نظرخواهی از خبرگان تغییر

پسآزمون در گروه کنترل ،نشان میدهد:

( ،)2011کاز

و همکاران ،)2011(7توجه به توصیهها

برنامه

یافت .روایی این پرسشنامه ،به صورت کمی و کیفی با نظرخواهی
از  25نفر از اساتید و اعضا

هیئت علمی رشتهها

محیطزیست ،علوم تربیتی ،فناور

جدول  .1میانگین متغیرها در گروه کنترل

آموزش

مرحله

اطالعات و علوم اجتماعی،

آگاهی
محیطزیستی

مورد تأیید قرار گرفت و در این فرایند ،تعداد از سؤاالت پیش

نگرش
محیطزیستی

رفتار
محیطزیستی

بینی شده ،حذف ،تعداد اضافه و تعداد نیز ادغام شدند .برا
پیشآزمون میانگین

تأیید پایایی آن نیز از روش آلفا کرونباخ استفاده شد ،در بررسی
کمی روایی محتوایی از نسبت روایی محتوایی الوشه 9استفاده شد

انحراف
معیار

و بر حسب تعداد متخصصین پاسخ دهنده ،بایستی سؤاالتی که
شاخص نسبت روایی محتوایی) (CVRآنها کمتر از  0/37بود

پسآزمون

حذف میگردید ) (He and Liu, 2011که در این پژوهش،
برا

میانگین

افزایش روایی پرسشنامه ،کلیه سواالت با نسبت روایی

انحراف
معیار

محتوایی کمتر از  ،0/5حذف شد .سنجش سطح شناختی سواد

0.45

3.86

2.71

0.15

0.37

0.28

0.50

3.94

2.87

0.14

0.31

0.40

محیطزیستی دانشجویان (آگاهی) از طریق سؤاالت پرسشنامها
شامل  13گویه مورد ارزیابی قرار گرفت که آلفا کرونباخ این

میانگین متغیرها در گروه آزمایش
جدول شماره  ،2میانگین متغیرها را در هر دو مرحله پیشآزمون و

پرسشنامه ،پاسخها صحیح به گویهها با نمره  1و پاسخها

پسآزمون در گروه آزمایش ،نشان میدهد:

بخش از پرسشنامه  0/712به دست آمد .در این بخش از
غلط با نمره صفر ،ارزشگذار و مقیاس این متغیر بین صفر تا 1

جدول  .2میانگین متغیرها در گروه آزمایش با رادیو

تعیین شد .سطح نگرشی سواد محیطزیستی دانشجویان از طریق
مرحله

 17گویه با آلفا کرونباخ  0/706و نمره مقیاس  1تا  ،5مورد

آگاهی
محیطزیستی

ارزیابی قرار گرفت و سنجش سطح روانی -حرکتی (رفتار ) گروه
نمونه نیز از طریق  27گویه با آلفا

کرونباخ  0/766و نمره

پیشآزمون

مقیاس  1تا  ،4انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
روشها

آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .میانگین

متغیرها

اصلی پژوهش طی جداولی در قالب آمار توصیفی و

میانگین
انحراف
معیار

پاسخگویی به سواالت پژوهش با تحقیق و استنباط آمار و با

پسآزمون

میانگین

استفاده از آزمونها آنالیز کوواریانس ،مقایسهها زوجی تی و
آزمون تعقیبی شفه انجام شد .از آزمون ها
کلموگروف-اسمیرنف و لون نیز برا

بررسی روشها

انحراف
معیار

استنباطی
مناسب

تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.

رفتار
نگرش
محیطزیستی محیطزیستی

0.41

3.76

2.75

0.14

0.40

0.43

0.63

3.94

2.95

0.21

0.95

0.74

نتایج استنباطی
بررسی نرمال بودن مشاهدات
برا بررسی نرمال بودن مشاهدات از روش استنباطی آزمون
کلموگروف-اسمیرنف به شرح جدول شماره  3استفاده شده است:

)7. Kӧse et al (2011
8. UNEP
9. Lavshe
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جدول  .3نتایج سطح معنیدار آزمون کلموگروف-آسمیرنف برا هر گروه
نام گروه

گروه کنترل

گروه رادیو

مرحله آزمون

استفاده ازفناور

آگاهی
محیطزیستی

پیشآزمون

.881

.608

رفتارمحیط
نگرش محیطزیستی
زیستی
.637

.993

پسآزمون

.704

.865

.443

.940

پیشآزمون

.675

.869

.970

.485

پسآزمون

.836

.859

.041

.060

در آزمون کلموگروف-آسمیرنف فرضیهها
صورت زیر صورتبند شدهاند:
مشاهدات از توزیع نرمال پیرو می کنند

مورد بررسی به

تأیید شد پس میتوان از آزمونها پارامتریک به منظور بررسی
سؤاالت پژوهش استفاده کرد.

{

بررسی همگنی واریانس
در این مرحله ،برا بررسی فرض همگنی واریانس جهت انجام
آزمون تک واریانس تک متغیره از آزمون لون استفاده شد.

مشاهدات از توزیع نرمال پیرو نمی کنند
بنابراین با توجه به اینکه سطح معنیدار آزمون مربوط به متغیرها
بیشتر از  0/05است ،فرضیه نرمال بودن مشاهدات (فرض صفر)

جدول  .4نتایج آزمون لون
گروه
گروه کنترل

گروه رادیو

F

سطح معنادار

آگاهیمحیطزیستی

.578

.452

نگرش محیطزیستی

.460

.502

رفتارمحیطزیستی

3.641

.064

آگاهی محیطزیستی

.831

.368

نگرش محیطزیستی

.718

.402

رفتار محیطزیستی

.327

.571

با توجه به اینکه سطح معنیدار به بدست آمده از این آزمون بر

جدول  .5نتایج آزمون لون

اساس جدول شماره  ،4بزرگتر از ( )0/05میباشد ،بنابراین گروهها

گروه

 Fضریب

از نظر واریانس تفاوت معنیدار ندارند ،و بنابراین فرض برابر

گروه کنترل

1.79

واریانس جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است.

گروه رادیو

5.11

معناداری
)(sig
0.097
0.081

با توجه به اینکه سطح معنیدار بدست آمده بر اساس نتایج
منعکس در جدول شماره  ،5بزرگتر از ( )0/05میباشد ،بنابراین
گروهها از نظر واریانس تفاوت معنیدار ندارند ،بنابراین فرض
برابر واریانس جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است و
خطا ناشی از اجرا پیشآزمون یا سطح اطمینان  0/95معنیدار
نبود.

بررسی آزمون لون به منظور محاسبه خطای ناشی از
اجرای پیش آزمون
با توجه به اینکه انجام پیش آزمون ،میتواند یکی از منابع ایجاد
خطا باشد ،از نتایج آزمون لون برا بررسی معنیدار بودن خطا
ناشی از اجرا پیشآزمون استفاده شد.
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 0/011 ،0/293و  0/.43بود (جدول شماره  .)6این موضوع نشان
دهنده آن است که به ترتیب در حدود  2 ، 30و  5درصد
واریانس آگاهی ،نگرش و رفتار محیطزیستی گروه آزمایش
اختصاصاً توسط اعمال شیوه آموزشی (آموزشها محیطزیستی
رادیو) قابل تبیین است.
در ادامه ،میانگین هر سه بعد سواد محیطزیستی با آزمون
آمار  tزوجی بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  ،7آورده
شده است .با توجه به اینکه سطح معنیدار کمتر از  0/05بوده
است ،پس با مقایسه میانگین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون،
نتیجه گرفته شد که میانگین هر سه متغیر آگاهی ،نگرش و سواد
محیطزیستی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون باالتر
بوده است.

بررسی تأثیر استفاده از برنامههای محیطزیستی رادیو
بر ارتقای سواد محیطزیستی دانشجویان
با توجه به اینکه سطح معنی دار مربوط به آزمون در هر سه
متغیر آگاهی ،نگرش و رفتارمحیطزیستی بر اساس جدول شماره
 ،6به ترتیب برابر  0/028 ،0/01و  0/049و کمتر از  0/05بوده
است ،تفاوت معنیدار در سطح  P>0/05از لحاظ آمار در بین
هر سه متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد که
نشاندهنده تأثیر استفاده از رادیو بر هر سه بعد و ارتقا سواد
محیط زیستی دانشجویان بوده است .در جدول شماره ،6درجه
آزاد برابر است با تعداد گروهها منها  ،1و اندازه اثر به معنی
میزان تأثیر رادیو بر شاخصها در مجموع می باشد .الزم به
توضیح است که اندازه اثر آموزش رادیویی برا هر یک از ابعاد
آگاهی ،نگرش و رفتار محیطزیستی گروه آزمایش به ترتیب برابر

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کواریانس
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

 Fضریب

معناداری یا sig

اندازه اثر

آگاهیمحیطزیستی

.498

1

.498

15.712

*.001

.293

نگرشمحیطزیستی

.215

1

.215

.405

*.028

.011

رفتارمحیطزیستی

.625

1

.625

1.710

*.049

.043

*معنیدار در سطح P>0/05

جدول  .7مقایسه میانگین گروه آزمون در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
پس آزمون

پیش آزمون

متغیر

عامل

آگاهیمحیطزیستی

رادیو

0.41

رفتار محیطزیستی

رادیو

2.75

0.43

نگرش محیطزیستی

رادیو

3.76

0.40

نتیجه ازمون تی زوجی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

اماره

سطح معناداری

0.14

0.63

0.21

-3.96

*0.001

2.95

0.74

2.31

*0.02

3.94

0.95

2.04

*0.03

*معنیدار در سطح P>0/05

با توجه به برآورد نسبت  Fبا درجه آزاد  1و معنیدار بودن این
نسبت و به منظور بررسی بیشتر در ادامه از آزمون تعقیبی شفه
استفاده شده است.
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جدول  .8نتایج آزمون مقایسه زوجی شفه در مرحله پس آزمون
گروه)(I

گروه)(J

گروه کنترل

رادیو

نگرش
اختالف میانگین

آگاهی

سطح معنادار

-0.08

اختالف میانگین

*.041

-0.13

رفتار

سطح معنادار
*.045

سطح معنادار

اختالف میانگین

*.041

-0.11

*معنیدار در سطح P>0/05

پس آزمون نسبت به پیش آزمون در هر سه متغیر ،باالتر بوده است،
بر اساس نتایج منعکس در جدول شماره  ،8با توجه به اینکه سطح

نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز بیانگر باالتر بودن میانگین گروه رادیو

معنیدار کمتر از 0/05و اختالف میانگین بین دو گروه منفی بود

نسبت به کنترل در هر سه متغیر بوده است ،بنابراین میتوان نتیجه

به معنی باالتر بودن میانگین گروه آزمایشی رادیو نسبت به گروه

گرفت که برنامهها رادیویی سیاره آبی و افق روشن دارا تأثیر

کنترل در هر سه متغیر است.

مثبت و معنیدار بر هر سه بعد سواد محیطزیستی دانشجویان به
خصوص آگاهی محیطزیستی آنها با اندازه اثر باالتر میباشند .باالتر

بحث و نتیجهگیری

بودن قابل توجه اندازه اثر این برنامهها بر ارتقا

فناور ها رسانها نقش زیاد در زندگی روزمره ما دارد .از آنجا

محیطزیستی دانشجویان نسبت به نگرش و رفتار محیطزیستی آنها

که فلسفه وجود رسانهها یعنی انتقال محتوا آموزشی از فرستنده

(جدول شماره  )6را میتوان حاکی از خطی نبودن رابطه بین

به گیرنده با هم تفاوتی ندارند ،باید سادهترین و ارزانترین آنها را
برا

آگاهی ،نگرش و رفتار محیطزیستی دانست ،زیرا تعیینکنندها

هر آموزش انتخاب کرد .گاهی خصوصیات فراگیران ،نوع

نگرش و رفتار ،فراتر از آگاهی است و آگاهی فقط یکی از عواملی

خاصی از رسانه را طلب میکند و به همین دلیل میبایست در

است که باعث شکلگیر نگرش و اثر بر رفتار میشود .از سو

انتخاب رسانه به گرایش فراگیران ،رسانه مورد نظرشان و برداشت

دیگر ،این موضوع ،بیانگر پیچیدهتر بودن اثرگذار

آنها از نظر میزان یادگیر از طریق آن رسانه توجه داشت .در میان

بر نگرش و

رفتار یعنی حیطهها عاطفی و روانی -حرکتی یادگیر نسبت به

رسانههاى جمعى ،رادیو از لحاظ آموزش غیررسمى ،جایگاه ویژهاى

آگاهی و سطوح شناختی و لزوم برنامهریز ها

دارد .این وسیله به دلیل برد وسیع ،یکى از بهترین وسایل آموزشى

محتوایی و

عمیقتر در این زمینه و نیز لحاظ دورهها زمانی طوالنیتر آموزش

و فرهنگى است .کشورهاى گوناگون ،براساس نیازهاى آموزشى

برا اثرگذار بر نگرش و رفتار افراد میباشد .نتایج پژوهش حاضر

خود مىتوانند افزون بر آموزش مواد درسى ،استفادههاى ثمربخشى

با نتایج حاصل از پژوهش حیدر و پورنقی ( ،)2014شهباز و

از رادیو در زمینه آموزش غیررسمى و ضمنی ،به عمل آورند.

همکاران ( ،)2015گرانمایهپور و بیگدلی نژاد ( ،)2013صالحی و

آموزشها غیررسمى و ضمنی از طریق امواج رادیو ،مىتوانند در

پازکینژاد ( ،)2014بادکوبی و همکاران ( ،)2000دبیر و واحدناوان

تمام ساعات شبانهروز ،شیوههاى صحیح تعامل با محیطزیست،

( ،)2011اوکیو ( ،)2007تر ( ،)2009هارتمن ( ،)2008آنی و بابا

بهداشت ،کشاورزى ،حمل و نقل ،ترافیک و غیره را در برگیرند و در

( ، )2009جومانی ( )2009و دلمون ( )2013در زمینه نقش و تأثیر

بهبود وضع جامعه مؤثر افتند .در این پژوهش ،بر اساس نتایج آزمون
تحلیل کوواریانس با توجه به اینکه سطح معنیدار

آگاهی

برنامهها رادیویی در آموزش و ارتقا سطوح یادگیر  ،همخوانی

مربوط به

دارد.

آزمون در هر سه متغیر آگاهی ،نگرش و رفتار محیطزیستی به

الزم به ذکر است که مداخله صورت گرفته در این پژوهش،

ترتیب برابر  0/028 ،0/01و 0/049و کمتر از  0/05بوده است

شامل معرفی برنامهها

(جدول شماره  ،)6نتیجه گرفته شد که تفاوت معنیدار در بین هر

مورد مطالعه و توجیه دانشجویان برا

پیگیر آنها و انجام پیشآزمون و پسآزمون بوده است و امکان

سه متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد که

نظارت مستقیم بر کمیت و کیفیت پیگیر برنامهها محیطزیستی

نشان دهنده تأثیر استفاده از رادیو بر هر سه بعد و ارتقا سواد

رادیو توسط دانشجویان وجود نداشت که این موضوع به عنوان یکی

محیط زیستی دانشجویان بوده است .مقایسه میانگین دو مرحله

از محدودیتها پژوهشهایی از این نوع ،مطرح میشود .در پایان،

پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که میانگین متغیر در مرحله

با توجه به تالشها
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سطوح

آن از آگاهی بخشی به ارتقا

برنامهها

محیطزیستی رادیویی مورد بررسی در

جهتگیر

دستاندرکاران برنامهها

 بدیهی است.نگرشی و عملکرد سواد محیطزیستی معطوف شود

 برا ارتقا تأثیر برنامهها رادیویی، پیشنهاد میشود،این پژوهش

هر چه بیشتر از ظرفیت متخصصان

 کیفیت،رسانه ملی بر سواد محیطزیستی اقشار مختلف جامعه

که این مهم با بهرهگیر

 محقق و تسریع،آموزش محیطزیست و ارتباطات

برنامهها آن بر اساس استانداردها سواد محیطزیستی و البته با

برنامهریز
.خواهد شد

گردد و

 تقویت و بهینهساز،توجه به شرایط بومی کشور

brations/ inter-national -days/world-radio-day2013/ youth-radio/radio-for-children/.
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