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Abstract
Social networking today is an important factor in influencing
public opinion and directing social cultures. Despite the many
environmental crises around the world, environmental issues
have more socio-cultural content than technical terms. Therefore, the ultimate goal of environmental protection in relation to
the social environment is the development and increase of environmental awareness at the community level and the strengthening of the environmental culture at various levels of implementation. Accordingly, the main objective of the research is to
investigate the role of the social network of telegrams in the
culture of environmental values and rocks that were selected
through random sampling from the 19 areas of education in
Tehran. Three of the 340 teachers were selected for statistical
sample size. In this research, an Internet questionnaire was used
which individuals were assessed using the content provided in
environmental education. To obtain the research findings,
Tavlandand, Chi-square and multivariate regression models
were used. The results of the research show that there is a reverse relationship between the amount of use and the actual
perception of the content in the telegram, and there is a significant positive relationship between the amount of participation
and activity of teachers in the use of telegrams and the environment of teachers. That is, the more use is increased the cultural
prominence of their environment decreases. The findings also
point to the fact that teachers use the telegram to fit their cultural needs.
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چکیده
مر زه شبکهشا جتماعی عامل مهمی در ثر ذ ر بر فکار عمومی
 با جود بحر نشا.جهتدشی به فرشنگشا جتماعی ماحسااوب میشوگد
 مسائل محیطزیستی بیش ز آگچه،محیطزیستی فر ن در قصی گقاط جهان
، فرشنری برخورد رگد بنابر ین-  ز محتو یی جتماعی،جنبه فنی د شته باشند
 توو ه،شدف گهایی حفاظت محیطزیست در ر بطه با محیط جتماعی
فز یش آ اشیشا محیطزیستی در وطح جام ه گیز تقویت فرشنگ
 بر ین واس شدف صلی.محیطزیستی در وطوح مختلف جر یی می باشد
 برروی گقش شبکه جتماعی تلرر م در فرشنگواز رزششا،ژو شش
بار شا محیطزیستی وت که به صورت ژیمایشی با وتفاده ز ر ش
 اگه آموزش ژر رش شهر19  منطقه ز مناطق3 گموگه یر تصادفی در
 م لم بر حجم گموگه آمار340 ، ز بین وه منطقه.تهر ن گتخاب شد
 در ین ژو شش ز ر ش ژروشنامه ینترگتی وتفاده شد که.بر زیده شدگد
فر د با وتفاده ز محتو ر ئهشده در آموزششا محیطزیستی مورد ونجش
 کا، بر به دوت آ ردن یافتهشا ژو شش ز آزمون تا لند ل.قر ر رفتند
 گتایج ژو شش گشان میدشد.وکوئر مدل ر رویون چند متغیره وتفاده شد
 ر بطه م کوس، کردن محتو در تلرر م-که بین میز ن وتفاده ق ی تلقی
بین میز ن مشارکت ف الیت م لمان در وتفاده ز تلرر م فرشنگ
محیطزیستی م لمان ر بطه م ناد ر مثبتی جود د رد؛ ی نی شر چه میز ن
-وتفاده فز یش ژید کند ز برجستری فرشنری محیطزیست آگها کاوته می
 شمچنین یافتهشا بر ین ق یت داللت د رد که م لمان متناوب با گوع.شود
.گیازشا فرشنری خود ز تلرر م وتفاده میکنند
 رزش،محیطزیستی

 با رشا، شبکه جتماعی:واژههای کلیدی
. تلرر م، فرشنگ محیطزیستی،محیطزیستی
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د رگد چروگری کنششا ما گسبت به ین مسائل شیوهشا
حل فصلشان ر ت یین میکنند ( Montazer Ghaem et al.,
 .)Hansen, 2011; 2017فز ن بر ین ،رواگهشا گقش یوه
در ف ال کردن فر یندشا در ک ،ماگند درک خطر آ اشی
محیطزیستی گسبت به آن یفا میکنند که ین د  ،خود
ت یینکننده رفتار محیطزیستی فر د جو مع شستند ( Artl,
 .)2011; Montazer Ghaem et al., 2017بر ین واس
لین قد م در زمینه یجاد فرشنگواز محیطزیست ،جمعآ ر
طالعات الزم در زمینه میز ن آ اشی ،گررش عملکرد فر د در
خصوص شناخت محیطزیست وت تا بتو ن بر مبنا آن ،گیاز
فر د به آموزش فز یش آ اشی ر تشخیص د د تا بر در گی
کردن مفاشیم محیطزیستی در بین فر د به عنو ن یک رزش،
عمیقترین ژاید رترین ژاوخ ر در جام ه به دوت آ رد.
بر ثر تغییر تحوالت گقالبات رخد ده در فنا ر ر گد
وتفاده ز آن در دگیا ظهور فنا ر طالعات رتباطات ،مر زه
شبکهشا جتماعی به عنو ن گسلی ز فنا ر  ،مهد تمدنشا
فرشنگشا مختلف بشر وت (.)Farzaneh et al., 2015
تلقی رواگهشا بهمثابه قالم فرشنری ،گه یک ر واخت محصول
جتماعی که یک فر یند با منطق زیستار وت .فرشنگ جریاگی
ژویا وت که ز متن جتماع برمیخیزد رواگه ر گیز متأثر
میکند مهم آن وت که رواگهشا شم ر د شم ژرد زشرر
رتقا فرشنرای
شم خر جی فرشنگ شستند .توو ه
محیطزیستی با جود خامتشا بحر نشا محیط زیستی قرن
حاضر ز ضر ریات حفاظت بهرهبرد ر ز محیطزیست
رفع ین بحر نشا تالششا
محسوب می ردگد .بر
محیطزیستی باید زیستبوم ر باشد بر رزششا ،با رشا
آ اشی محیطزیستی مردم وتو ر باشند ( Navah et al.,

مقدمه
در والشا خیر شاشد ت د د فز ینده ز حو دث بودیم که ما ر
متوجه آویبژذیر بومشناوی جهاگی ،جتماعی ویستم
قتصاد کرد .بحر ن مالی جهاگی ،گشت گفت در خلیج مکزیک
بیثباتی ویاوی در خا رمیاگه آفریقا شمالی ،زمینلرزهشا،
ووگامی فاج ه شسته در ژ ژن ،ویلشا در وتر لیا ،زمینلرزهشا
در گیوزیلند خشکوالی در ر ویه ،ب ضی ز گموگهشا
ژدیدهشایی شستند که خیر ً در ین زمان رخ د ده گد .ین عالئم
گشان ز سترش تأثیر منفی گسان بر محیطزیست د رد که در
حال رشد فز یش وت ( .)Kociszewska, 2014مسائلی
که بسیار ز آگها چون تهدیدشا محیطزیستی ،تخریب منابع
گساگی وت
محیط ،گتیجه ف الیتشا
آلوده واز
( .)Lahijanian & Mohammadi, 2016شیوه ر یار یی
با ین بحر ن محیطزیستی قط اً در کیفیت زگد ی گسل حاضر
آتی ت یینکننده وت ( .)Marquez et al., 2011ین وگه
مشکالت بسیار گاشی ز فقد ن آ اشی ض ف فرشنری ،در رتباط
بین گسان طبی ت ریشه د رد (.)Shobeiri et al., 2015
بسیار بر ین با رگد که باال رفتن تب محیطزیست -
ر یی در وطح جهاگی ف الیتشا محیطزیستی جنبششا
جتماعی که بر رفته ز مسائل مشکالت ر ز فز ن جهاگی وت،
بسیار ز د گشمند ن جتماعی ر ملزم به مطال ه رزششا
گرر گیشا محیطزیستی کرده وت ( .)Salehi, 2010رزششا
ز رتباط بین محیط متن فرشنری به جود آمده گمایاگرر ین
رتباط گیز شستند ( .)Habibi et al., 2017رزششا
محیطزیستی ز فاکتورشا بسیار مهم تأثیر ذ ر بر رفتارشا
محیطزیستی فر د وت ( )Salehi et al., 2014که گقش
ت یینکننده در رفتار گسانشا د رد غالباً فته میشود که گررش
رفتارشا محیطزیستی با رزششا فرد رتباط د رگد .رزششا
شد ف یا م یارشا مهم در زگد ی شخصی شستند که گقش
مرجع ر شنما ر بر فرد یفاء میکنند ( Rastegar khaled

.)2011
ژو شششایی در ر وتا آ اهواز عموم مردم قشار
مختلف جام ه د دن طالعاتی به آگها دربارۀ رزششا
محیطزیست حفاظت ز آن ،در باال بردن فرشنگ حفاظت ز
محیطزیست ز طریق شبکهشا جتماعی گجام ژذیرفت که
ژاوخشا وگا وگی ر ئه شد .رضایی شبیر ( & Rezaei
 )Shobeiri, 2014م تقدگد بین آ اشی محیطزیستی با میز ن
وتفاده ز ینترگت ر بطه م ناد ر جود د رد میان گررش
رفتارشا محیطزیستی د گشجویان با میز ن وتفاده آگها ز
ینترگت رتباط م نید ر جود گد رد .شمچنین ،بین میز ن
وتفاده ز وایتشا ینترگتی محیطزیستی آ اشی ،گررش
رفتارشا محیطزیستی د گشجویان گیز رتباط م نید ر به دوت
گیامده وت .ژو شش عدلی ژور شمکار گش ( Adlipour et
 )al., 2014حاکی ز آن وت که بین مدت زمان عضویت،
میز ن وتفاده میز ن مشارکت ف الیت کاربر ن در فیسبوک
شویت فرشنری کاربر ن ،ر بطه م ناد ر م کوس بین ق ی

.)et al., 2017
رتقا فرشنگ
بنابر ین توجه به بحث آموزش
محیطزیستی ،به یوه ر ششا گوین آموزش گتقال طالعات
آشنایی با ر ششا تر یج ین د گش در وطح محلی ملی
بر آ اشی مردم شمیت واوی د رد ( Mahmoodi et al.,
 .)2014فر یند جهاگیشدن مشکالت محیطزیستی رتباطات
سترده گساگی ز طریق شبکهشا جهاگی سترش قلمر
ر بط زگد ی جتماعی ،دگیا جتماعی فر د ر بسیار بزرگتر
میکند حساس کنترلگاژذیر شدن چنین دگیایی ر در آگها به
جود میآ رد بنابر ین گقش عمده رواگهشا در شکلدشی به فکار
عمومی باعث شده که شمیت رواگهشا تا ین حد موردتوجه قر ر
یرد .رواگهشا در واخت برواخت آ اشی ما ز مسائل
محیطزیستی میز ن حساویتمان گسبت به آگها گقشی محور
38
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وتقالل به عنو ن ژیشبینی
بر گریختری
خیرخو شی
کنندهشا مثبت وه ب د رفتار محیطزیستی بودگد .یافتهشا ین
ژو شش با گتایج تحقیق عدلی ژور شمکار گش شمچنین
رضایی شبیر شمر وتا میباشد.
بر واس مطالب مطرحشده شد ف ژو شش حاضر که به
گقش شبکهشا جتماعی بر فرشنگواز رزششا با رشا
محیطزیستی م لمان ژرد ختهشده وت ،شمچنین با توجه به ینکه
فرشنگ محیطزیستی م لول عو مل متفا تی وت که بین خود
ین عو مل گیز رتباط جود د رد ،در ین زمینه به برروی
فرضیهشا زیر ،ژرد خته خو شد شد.
فرشنگ
 بین میز ن وتفاده م لمان ز تلرر ممحیطزیستی آگها ر بطه م ناد ر جود د رد.
 بین میز ن ف الیت مشارکت م لمان در وتفاده ز تلرر مفرشنگ محیطزیستی آگها ر بطه م ناد ر جود د رد.
 بین ق ی تلقی کردن محتو تلرر م ز وو م لمانفرشنگ محیطزیستی آگها ر بطه م ناد ر جود د رد.

تلقی کردن محتو مطالب فیسبوک شویت فرشنری کاربر ن،
ر بطه م ناد ر مثبتی جود د رد .ی نی شر چه مدت زمان
عضویت ،میز ن وتفاده میز ن ف الیت مشارکت کاربر ن در
فیسبوک ز وو کاربر ن فز یش ژید میکند شویت فرشنری
کاربر ن ض یفتر میشود .برلسون 1شمکار ن گیز دربارۀ تأثیر
رواگهشا بر ین با ر شستند که رواگهشا د ر تأثیر ت ویع
وگا ون ر گی ،ویاوی ،قتصاد فرشنری بر عقاید ،رزششا،
مهارتشا ولیقهشا شستند (.)Zolghadr et al., 2014
شمچنین رضایی شبیر ( Rezaei & Shobeiri,
 )2015در ژو ششی به آ اشی ،گررش رفتارشا محیطزیستی
برروی میز ن تأثیر
د گشجویان د گشراه ژیام گور وتان مرکز
کاربرد فنا ر شا مختلف بر آن ژرد خته گد .بر واس یافتهشا
ین ژو شش ،گررش رفتار د گشجویان گسبت به آ اشی آگان
وطح باالتر ر گشان میدشد رتباط م نید ر بین وتفاده ز
گرم فز رشا یبر ،الین ،ینستا ر م با آ اشی ،گررش رفتارشا
شمکار ن
محیطزیستی د گشجویان به دوت گیامد .ودرز
( )Gloudarzi et al., 2015در ژو شش خود به ین گتیجه
رویدگد که گبود رواگة مستقل در حوزۀ محیطزیست ،فقد ن گراه
کالن گراممند در میان کنشرر ن رواگه  ،تأکید بر برگامهشا
مقط ی غفلت ز گراه ر شبرد در برگامهواز  ،زجمله
آویبشا رواگهشا در یفا گقش محیطزیستی آگهاوت .در
ژو ششی که تووط کاتوگا شمکار گش ( )2009با عنو ن «گقش
رواگهشا بر زگد ی د گش آموز ن آموزش محیطزیست» گجام
د د ،به ین گتیجه دوت یافت که بین د گش محیطزیستی د گش
آموز ن برگامهشا تلویزیون ،ر بطة مثبت جود د رد .وتیرز
کارپ ( (1996در برروی خود با عنو ن « رزششا تأثیر ت آن
بر رفتار محیطزیستی مسئوالگه» به برروی گقش رزششا
شخصی در حفاظت ز محیطزیست در قالب رفتارشا مصرفی
مسئوالگه ژرد خت .در ین برروی ز طیف رزششا شو رتز
( )1992وتفادهشده رفتارشا در وه ب د شهر گد محیطزیستی،
ف ال محیطزیستی گیز مصرفکننده مسئول ت ریف  302گفر
ز د گشجویان رشته جام هشناوی در د گشراه شنرتن در بهار
 1993در ین برروی حضور د شتند .بر تحلیل د دهشا ز تحلیل
عاملی وتفاده شد .گتایج گشان د د که در بین ب اد رزششا،
وتقالل ثر مثبتی بر وه ب د شهر گد
بر گریختری
محیطزیستی ،مصرفکننده مسئول ف ال محیطزیست د شتند.
رزش جهان ر یی خیرخو شی گیز ثر مثبتی بر چهار ب د
رفتارشا مسئوالگه محیطزیستی د شت؛ ما موفقیت لذت طلبی
تغییرژذیر شیچ ثر بر چهار ب د رفتار
خود تو گمند
گد شت .در مقابل خود خیرخو شی شمگو یی تأثیر منفی بر ب د
ف ال محیطزیستی د شت .یافته مهم ین برروی جهان ر یی

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر که ز گرر ماشیت ،کمّی ز گرر شدف ،کاربرد
بود با وتفاده ز ر ش توصیفی -ژیمایشی گجام شده وت
جام ة آمار آن ر کلیه م لمان شهر تهر ن تشکیل د ده گد .بر
ت یین گموگه آمار ز بین جم یت آمار م لمان  19منطقه
آموزش ژر رش شهر تهر ن ،مناطق به وه دوته (شمال ،میاگی
جنوب) دوتهبند ردید وپس ز بین مناطق موجود در ین
دوتهبند منطقه  17 10 ،1بهطور تصادفی گتخاب شدگد.
مجموع م لمان شاغل ین وه منطقه  2991گفر وت مطابق
با جد ل مور ان حجم گموگه آن بر بر با  338گفر میباشد که
بر جلو یر ز خطا حتمالی  340گفر به عنو ن گموگه آمار
بر ژو شش گتخاب شدگد .بر ردآ ر د دهشا ز ژروشنامه
محقق واخته وتفاده ردید .بر ت یین عتبار محتو
ژروشنامه ز گرر ت متخصصان وتاد ن جهت ونجش میز ن
قابلیت عتماد ژروشنامه ز آلفا کر گباخ وتفاده شده وت.
بر کثر متغیرشا میز ن آلفا بیش ز  0/7به دوت آمد .شمچنین
به منرور تجزیه تحلیل وؤ الت تحقیق ز برگامه گرم فز ر
 SPSSوتفادهشده وت بدین منرور ز آزمون تا لند ل ،کا
وکوئر مدل ر رویون چند متغیره وتفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتهشا ژو شش در د بخش ر ئهشد که بخش توصیفی به
م رفی ژاوخ ویان بخش وتنباطی به آزمون فرضیات تحقیق،
ژرد خته وت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berlson
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جدول  .1توزیع فر گی ژاوخ ویان بر حسب جنسیت ،مدرک تحصیلی تدریس مقطع تحصیلی
متغیر
جنسیت

مدرک تحصیلی

مدرس دوره
تحصیلی

زن
مرد
دیپلم
کارد گی
کارشناوی
کارشناوی رشد
دکتر
بتد یی

فراوانی
242
98
11
18
259
52
0
71

درصد
71/17
28/82
3/23
5/29
76/17
15/29
0
20/88

متووطه ل

186

54/70

متووطه د م

83

24/41

جد ل  1گشان میدشد که بیشترین میز ن ژاوخرویان ژو شش ر
م لمان زن تشکیل میدشند که بین آگها بیشترین فر د د ر
مدرک کارشناوی ژس ز آن مدرک کارشناوی رشد با 15/29

مجموع
340

340

340

درصد تشکیل میدشند .بیشترین حجم گموگه م لماگی میباشند
که در د ره متووطه ل تدریس میکنند.

جدول  .2توصیف بار شا رزششا محیطزیستی فر د شاخصشا آن بر حسب فر گی درصد

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد
کل

فراوانی

باورها
2

ارزش
0

فرهنگ
22

درصد

0/58

0/0

6/48

فراوانی تجمعی

0/58

0/0

6/48

فراوانی

26

31

41

درصد

7/65

9/11

12/05

فراوانی تجمعی

8/23

9/11

18/53

فراوانی

101

138

121

درصد

29/70

40/58

35/59

فراوانی تجمعی

37/93

49/69

84/72

فراوانی

146

127

104

درصد

42/96

37/36

30/6

فراوانی تجمعی

80/89

87/05

49/13

فراوانی

65

44

52

درصد

19/11

12/95

15/28

فراوانی تجمعی

100

100

100

فراوانی

340

340

340

درصد

100

100

100

در متغیر مربوط به رزششا زیست محیط بیشترین میز ن
مربوط به وطح متووط ( )40/58کمترین میز ن مربوط به
وطح خیلی کم که فر گی آن صفر وت ،میباشد .درصد فر گی
تجم ی حاکی ز آن وت که تقریباً وهچهارم ز ژاوخرویان
د ر رزششا محیطزیستی زیاد باالتر شستند .در متغیر

بر واس جد ل شماره  2بیشترین توزیع با رشا
محیطزیستی ژاوخرویان مربوط به وطح زیاد ()42/94
کمترین میز ن مربوط به وطح خیلی کم ( )0/58وت .درصد
فر گی تجم ی حاکی ز آن وت که تقریباً وهچهارم ز
ژاوخرویان ،د ر با رشا محیطزیستی زیاد باالتر شستند
40
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محیطزیستی آگها ژرد خته وت .بر آزمون ین فرضیه ز آزمون
تا کند ل  bوتفاده شد .در جد ل شماره  ،5گتایج آزمون وطح
م ناد ر گشان د ده شده وت .شمانطور که مشاشده میشود،
بین ق ی تلقیکردن محتو شبکه جتماعی تلرر م فرشنگ
محیطزیستی م لمان ،ر بطه م ناد ر جود گد رد بنابر ین فرضیه
ووم ژو شش با وطح طمینان  % 94وطح م ناد ر 0/06
تأیید گمیشود.

فرشنگ 35/59 ،درصد ژاوخرویان میز ن فرشنگ محیطزیستی
متووط 6/48 ،درصد آگها مقد ر خیلی کم در مجموع بیش ز
 50درصد د ر فرشنگ محیطزیستی باالیی شستند.
طبق فرضیه ل ژو شش ،بین میز ن وتفاده م لمان ز
تلرر م فرشنگ محیطزیستی آگها ر بطه م ناد ر جود د رد.
بر آزمون ین فرضیه ز آزمون تا کند ل  cوتفاده میشود .در
جد ل  3در شر مورد مقد ر آماره آزمون وطح م ناد ر گشان
د دهشده وت .شمانطور که مشاشده میشود بین میز ن وتفاده
ز شبکه جتماعی تلرر م فرشنگ محیطزیستی کاربر ن ر بطه
م ناد ر جود د رد بنابر ین فرضیه ل ژو شش با وطح طمینان
 0/99درصد وطح م ناد ر  0/01تأیید میشود.

جدول  .5برروی ر بطه ق ی تلقی کردن محتو
فرشنگ محیطزیستی

جدول  .3برروی ر بطه میز ن وتفاده ز شبکه جتماعی تلرر م فرشنگ
محیطزیستی
متغیر

مقدار

میز ن وتفاده ز
تلرر م فرشنگ
محیطزیستی

-0/072

سطح

تعداد

آزمون

معناداری

نمونه

فرضیه

0/01

340

تأیید
فرضیه

متغیر

مقدار

میز ن ف الیت
مشارکت م لمان
در تلرر م
فرشنگ
محیطزیستی

-0/051

سطح
معناداری

نمونه

فرضیه

-0/032

ابعاد فرهنگ
محیطزیستی
با رشا

رزششا
0/05

340

معناداری

نمونه

فرضیه

0/06

340

رد فرضیه

جدول  .6ونجش ر بطه ب اد فرشنگ محیطزیستی با ت امل در شبکه
جتماعی تلرر م

جدول  .4برروی میز ن ف الیت مشارکت م لمان ز شبکه جتماعی تلرر م
فرشنگ محیطزیستی
تعداد

ق ی تلقی
کردن محتو در
تلرر م فرشنگ
محیطزیستی

سطح

تعداد

آزمون

ب اد فرشنگ
در جد ل شماره  6به شاخصشا
محیطزیستی در رتباط با شبکه جتماعی تلرر م شارهشده وت.
بر واس گتایج تحلیلشا د متغیر که در ین جد ل آمده
وت ،میتو ن فت که در میان ب اد فرشنگ محیطزیستی،
تلرر م ،بیشترین گقش ر بر ب اد رزش کمترین گقش ر بر
با رشا د شته وت .بنابر ین میتو ن فت کمترین حساس
ت لقخاطر م لمان گسبت به ب اد رزش فرشنگ محیطزیستی بر ز
شده وت .شمچنین بیشترین ر یش ت لقخاطر م لمان گسبت
به ب د بار شا فرشنگ محیطزیستی ،در ت امل با تلرر م وت.

فرضیه د م ژو شش به ر بطه م ناد ر بین میز ن مشارکت
ف ال بودن م لمان در وتفاده ز تلرر م فرشنگ محیطزیستی
آگها میژرد زد .بر آزمون ین فرضیه ز آزمون تا کند ل b
وتفاده شد .در جد ل شماره  4مقد ر آماره آزمون وطح
م ناد ر گشان د دهشده وت .شمانطور که مشاشده میشود،
فرشنگ
بین میز ن وتفاده ز شبکه جتماعی تلرر م
محیطزیستی م لمان ر بطه م ناد ر جود د رد بنابر ین ،فرضیه
د م ژو شش با وطح طمینان  %95وطح م ناد ر  0/05تأیید
میشود.

آزمون

متغیر

مقدار

شبکه جتماعی تلرر م

تعامل در شبکه اجتماعی تلگرام
مقدار
کندال
-0/042

-0/101

گاما
0/071

-0/214

کای

سطح

اسکوئر
12/614

معناداری
0/05

12/127

0/00

تأیید
فرضیه

به منرور مشخص شدن وهم گقش شر یک ز متغیرشا مستقل
بر متغیر بسته به تحلیل ر رویوگی ژرد خته میشود.

فرضیه ووم ژو شش ،به برروی رتباط م ناد ر بین ق ی
فرشنگ
تلقی کردن محتو تلرر م ز وو م لمان
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جدول  .7مدل ر رویوگی چند متغیره فرشنگ محیطزیستی م لمان
ضرایب غیراستاندارد

متغیرها

ضرایب

0/743
0/701

B

خطای استاندارد

استاندارد

میز ن وتفاده م لمان ز
تلرر م

-0/051

0/032

-0/054

-0/105

مشارکت ف ال بودن
م لمان در شبکه تلرر م

0/031

0/041

0/037

0/217

آمارهشا موجود در جد ل شماره  7گشان میدشند که متغیرشا
میز ن وتفاده ز تلرر م با بتا  % 5مشارکت ف ال بودن
م لمان با بتا  ،% 3به ترتیب بر فرشنگ محیطزیستی م لمان
گقش د رگد.

مشارکت م لمان در شبکه جتماعی تلرر م
محیطزیستی آگها ،ر بطه مثبت

تلرر م در فرشنگواز

م نید ر

(جد ل شماره  .)4 3بنابر ین فرضیهشا

فرشنگ

جود د شته وت
ل د م ژو شش،

مورد تأیید قر ر رفت .ما بین ق ی تلقی کردن محتو

بحث و نتیجهگیری
شمانطور که فرز گه شمکار ن ()Farzaneh et al., 2015
تأکید د شته گد با سترش فنا ر طالعات رتباطات ،مر زه
شبکهشا جتماعی به عنو ن گسلی ز فنا ر  ،مهد تمدنشا
فرشنگشا مختلف بشر وت .بر واس گرر گو ح شمکار ن
( )Navah et al., 2011تلقی ز رواگهشا بهمثابه قالم
فرشنری ،یک فر یند با منطق زیستار وت تنها یک ر واخت
محصول جتماعی ،گمیباشد .فرشنگ ،جریاگی ژویا وت که ز
متن جتماع برمیخیزد رواگه ر گیز متأثر میکند مهم آن
شم ژرد زشرر شم خر جی
وت که رواگهشا شم ر د
فرشنگ شستند .توو ه رتقا فرشنگ محیطزیستی با جود
خامتشا بحر نشا محیطزیستی قرن حاضر ز ضر رتشا
حفاظت بهرهبرد ر ز محیطزیست محسوب می ردد .بر
رفع ین بحر نشا تالششا محیطزیستی باید زیستبوم ر بوده
بر رزششا ،با رشا آ اشی محیطزیستی مردم وتو ر باشند،
بنابر ین چنین میتو ن ظهار کرد که بهبود محیطزیست زماگی
حاصل خو شد شد که محیط طبی ی فرشنری گساان باشم
مارتبط باشند .مجموعه رفتارشا ضابطهمند در بستر فرشنگ
موجب جهتدشی در ب اد مختلف زگد ی خو شد باود.
در ین ژو شش تالش ردید تا گقش شبکه جتماعی

ین

شبکه جتماعی

فرشنگ محیطزیستی م لمان ،ر بطه م ناد ر

جود گد شت

فرضیه ووم ژو شش ،مورد تأیید قر ر گررفت

(جد ل شماره  .)5ین موضوع گشاندشنده آن وت که متناوب با
فز یش میز ن وتفاده ز ین شبکه در میان م لمان ،شناوهشا
مؤلفهشا فرشنگ محیطزیستی دوتخوش د ر وگی میشود
حساس ت لقخاطر به شاخصشا فرشنگ محیطزیستی ،ماشیتی
گتخابی به خود می یرد؛ درگتیجه آن ،برخی ز ب اد فرشنگ
محیطزیستی تض یف می ردد .بر واس گتایج آزمون آمار
ژو شش (جد ل شماره  ،)7متغیرشا میز ن وتفاده ز تلرر م با
بتا  5درصد مشارکت ف ال بودن م لمان با بتا  3درصد،
به ترتیب بر فرشنگ محیطزیستی م لمان ،گقش د رگد.
در تحلیل گقش شبکهشا

جتماعی شمچون تلرر م در

تض یف فرشنگ محیطزیستی باید فت در جام ه ما ز ینترگت،
شبکهشا

جتماعی مجاز

ماشو ره کثر ً به صورت منطقی

وتفاده گمیشود ین رواگهشا مکاگات طالعاتی رتباطاتی،
بیشتر مر ج فرشنگ ماد

فرد ر یاگه غربی

ر ،لذتجو

شستند.شمچنین ت امل در فضا مجاز  ،گقش د اگه
فرشنری م لمان د رد .بهطور
بهرهمند

رزششا با رشا محیطزیستی م لمان

زمان وتفاده

میدشد که در زمینه گقش ژیامدشا شبکه جتماعی تلرر م بر

عملی ز شدت ب اد ژیامد

فرشنگواز محیطزیستی ،بین میز ن وتفاده ف الیت
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رتباطی

فز یش مدت

گوع مصرف به دلیل تأثیرژذیر

موردبرروی قر ر یرد .گتایج بهدوتآمده ز ین ژو شش گشان

رتقا

در ب اد

که با فز یش دوتروی

ز مجار گوین طالعاتی

بینشی

ر

مقدار t

سطح معنادار

سترش جهت یر شا

فق ذشنی،

شناختی ،عاطفی

تجربی کاوته میشود.
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