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  چکیده
 روند بر آپواتس اجتماعی شبکه تأثیر بررسی حاضر پژوهش دفه

 منظر از حاضر پژوهش است. معلمان زیستی محیط فرهنگ ارتقاي
 روش به هاداده تحلیل و گردآوري نحوهاز نظر  و کاربردي هدف

 معلمان کلیه شامل پژوهش آماري جامعه .است یشیپیما نوع از توصیفی
 از نمونه حجم است. تهران شهر پرورش و آموزش گانه 19 مناطق
 روش از استفاده با نفر 340 و شد محاسبه کوکران فرمول طریق
 گردآوري ابزار شدند. انتخاب تصادفی ايطبقه ايخوشه گیرينمونه
 اختیار در اینترنتی روش هب که است نامهپرسش پژوهش این در هاداده
 هايآموزش از شده ارایه محتواي از استفاده با گذارده شد و افراد افراد
 از ،پژوهش هايیافته آوردن دسته ب براي ند.ارزیابی شد زیستی محیط
 شد. استفاده متغیره چند رگرسیون مدل و اسکوئرکاي تااولندال، آزمون
 تلقی واقعی بین و استفاده زانمی بین که داد نشان پژوهش هايیافته
 و مثبت رابطه معلمان زیستی محیط فرهنگ و آپواتس محتواي کردن
 از استفاده در معلمان فعالیت و مشارکت میزان بین اما؛ دارد وجود معنادار
 واقعیت براین هایافته بنابراین ؛دارد وجود معکوس رابطه آپ،واتس
 آپواتس از خود فرهنگی نیازهاي نوع با متناسب معلمان که دارد داللت
  کنند.می استفاده

  يکلید واژگان
  محیطی.زیست فرهنگ آپ،واتس اجتماعی، شبکه

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect 
of WhatsApp social network on the process of im-
proving the environmental culture of teachers. The 
present study was carried out from the perspective of 
the applied purpose and the method of collecting and 
analyzing the data by a descriptive survey type. The 
statistical population of the study is all teachers in 19 
areas of education in Tehran. The sample size was 
calculated using Cochran's formula and 340 people 
were selected by stratified cluster sampling. The data 
gathering tool was a questionnaire. Which were pro-
vided to people through the Internet using the content 
provided by environmental education. To obtain the 
research findings, Tavolandal, Chi-Square and multi-
variate regression models were used. The findings of 
the study showed that there is a positive and signifi-
cant relationship between the amount of use and the 
actual perception of the content of WhatsApp and the 
environmental culture of the teachers. But there is an 
inverse relationship between the amount of participa-
tion and the activity of teachers in the use of 
WhatsApp. Therefore, the findings point to the fact 
that teachers use WhatsApp according to their cultur-
al needs. 
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  مقدمه
 ،ياقتصاد ،یاجتماع يهابحران فهرست به ر،یاخ يهادهه در
 باید ،شوندیم محسوب يجد یداتیتهد که یارزش و یاسیس

 از .دکر ضافها زین را محیط زیست يهابحران و مشکالت
 مداوم تعامل است گذاشته یخاک کره يرو به پا بشر که یزمان
 رشد با اما ؛است بوده برقرار یعیطب جهان و او نیب يداریپا و

 او که یعلم دیجد اتیکشف و اختراعات به یابیدست و تیجمع
 را ياهندیفزا يتقاضا کرد،یم رهنمود شدن یصنعت يسو به را
 هکيطور به ؛دش منابع بیتخر ثباع و لیتحم عتیطب به

 گرم همچون یمسائل که کند ادعا تواندینم یکس گرید امروزه
 منابع کاهش و هوا یآلودگ ،ییهوا و آب راتییتغ جهان، شدن
 مسائلی .است افتهی توسعه يکشورها مختص یلیفس سوخت
 (الهیجانیان است انسانی هايفعالیت نتیجه آنها از بسیاري که
 ،مشکالت و هایخواهادهیز خاطر به انسان ).2016 همکاران، و

 این از نجات براي و کرده فاجعه و بحران گرفتار را خودش
 زیرا ؛)2017 همکاران، و (وحیدا دیایب صحنه به خود دیبا بحران

 نسل زندگی کیفیت در قطعاً زیستی محیط بحران با رویارویی
 کاران،هم و 327مارکز ایزاك( است کننده تعیین آتی و حاضر
 مسایل از جلوگیري یا و موجود مشکالت رفع براي و )2011
 و تفکر در اصالح یا تغییر به نیازمند رو پیش محیطیزیست
 بنابراین ؛بود خواهیم طبیعت و انسان بین رابطه از افراد درك
 بین ارتباط از جدید مفهوم یک به نیاز یمحیط زیست بحران
 و ساختهانسان محیط و طبیعی محیط انسان، و طبیعت
 سازدمی مطرح را جدید یمحیط زیست فرهنگ یک به همچنین
   ).2016 همکاران، و (همتی

 سازگاري یا گروهی سازيهم هدف با تنها نه فرهنگ
 ایجاد جهت گروه یک اعضاي عمومی کوشش (یعنی اجتماعی
 اعضاي اشتراك (یعنی اجتماعی وفاق گروه)، و خود بین تعادل
 با (یعنی گروهی نواییهم و غیرمادي) زمینه در گروه

 به بلکه ؛گیردمی صورت گروه) ارزشی و فرهنگی هنجارهاي
 شد خواهد منجر اجتماعی شخصیت تیپ تکوین و ساخت

 نقش فرهنگی عوامل نتیجه در ).2002 (محسنی،
 رفتارهاي و دارند جامعه افراد رفتارهاي در ايکنندهتعیین
 است مهم عامل این از فتهبرگر افراد تک تک محیطیزیست
 بحرانی وضعیت این حل راه ).2011 همکاران، و (ادهمی
 جوامع، بین در محیطیزیست فرهنگ ایجاد و محیطیزیست
توجه به بحث آموزش و ارتقاي فرهنگ  است. آموزش

                                                
327. Isaac-Marquez 

هاي نوین آموزش و انتقال محیطی، به ویژه روشزیست
ش در سطح هاي ترویج این داناطالعات و آشنایی با روش

 (محمودي محلی و ملی براي آگاهی مردم اهمیت اساسی دارد.
 جادیا ثیح ازمحیط زیست  آموزش نقش )2015 همکاران، و

 تحقق يراستا در یفرهنگ يبسترساز و یطیمحستیز باور
 همکاران، و (قاسمی دارد یفراوان تیاهم يریشگیپ اصل

 دارد. روزمره يهاکنش انیجر در یاساس نقش فرهنگ ).2017
 در هاارزش و باورها ،هایآگاه تماممحیط زیست  حفظ فرهنگ
محیط  حفظ فرهنگ .ردیگیبرم دررا محیط زیست  با رابطه
 نشیب به يفرد اگر آموزد.یم را کردن رفتار درست ،زیست
 برسد اشجامعه و خود انیز و رضر و رفتارش ةویش از یحیصح
 است، کدام لعم نیترمطلوب که دهد صیتشخ یدرست به و

 مشاهد توانیم را جامعه در یاجتماع و یفرهنگ سالمت آنگاه
  ).2010 ،يریوز و ي(مهدو کرد

 یطیمحستیز بیتخر درك يبرا یشناخت يهاتیمحدود
 يریدرگ است. عمل به افراد لیتما و یعاطف تعهد شامل
 یعیطب جهان با آن براساس ما که است يحدود یعاطف
 يریگشکل يبرا یعاطف وندیپ نیا .میدار یاحساس يرابطه
 تیاهم ستیز طیمح به نسبت هانگرش و هاارزش باورها،

 ییتوانا عنوان به یعاطف يریدرگ ن،یا بر عالوه دارد. يادیز
 بیتخر با مواجهه زمان در یعاطف واکنش داشتن يبرا
 يگذارهیسرما ینوع به معنی نیا شود.یم مطرح یطیمحستیز

 نگران یبرخ چرا نجاستیا سؤال اما ؛است لهئمس ةدربار یعاطف
 عامل چند به منوط سوال نیا به پاسخ نه؟ یبرخ و هستند
 ای دانش نبود شامل که یعاطف يگذارهیسرما نبود .1 است:
 یقیتطبریغ اطالعات برابر در فرد نکهیا ای و است یآگاه

 بیتخر ما که یزمان است نیا بر فرض. 2 کند.یم مقاومت
 واکنش میکنیم تجربه میمستقبه طور  را یطیمحستیز
 له،ئمس انکار ن،یهمچن داشت. میخواه آن به نسبت يتررومندین

 به خود ۀفیوظ کردن محول زین و یتفاوتیب ،یعقالن ۀفاصل
 در ینگران و ترس گناه، احساس کاهش يابزارها از گرانید

 یطیمحستیز مسائل یعاطف درك از مانع که است افراد
  ).2002 ،328ژنیآ و لوموس(کو شودیم

 هستند. ما ذاتی هايانگیزه دهیشکل مسئول هاارزش
 ايپیچیده سوال دهدمی شکل را هايارزش چیزي چه اینکه
 پذیرد.می تاثیر خرد هاينظام از بیشتر شخص هايارزش .است
 غیره و هاهمسایه خانواده، اجتماعی ۀشبک شامل خرد هاينظام

                                                
328. Kollmuss & Agyeman 



 95       زیستی معلمان هنگ محیطارتقاي فر ساپ باافرار واتنرم از استفاده رابطه :سیدمحمد شبیري

  

 هارسانه مانند بیرونی هايسیستم از یزن حدي تا هاارزش است.
 کالن هاينظام تاثیر همچنین ؛پذیردمی تاثیر سیاسی سازمان و
 زندگی آن در فرد که فرهنگی بسترهاي مانند ؛است مهم هم
 هايارزش گیريشکل دادن نشان هايراه از یکی کند.می

 و باورها که است زندگی تجربیات بررسی محیطی،زیست
 (احمدیان دهدمی شکل را فعال گرایانمحیط زیست هايارزش

   ).2016 همکاران، و
 و اطالعاتی هايوريافن چشمگیر گسترش راستاي در
 ترینمهم از یکی شکبی بشر، زندگی وجوه کلیه در ارتباطی
 هايشبکه ظهور جوامع، دگردیسی فرایند بر تأثیرگذار وجوه
 اجتماعی نوظهور ايهشبکه ویژه به ارتباطی و اطالعاتی نوین

 تولید عبارتی به ).135 :2016 (جاللی، است اینترنتی و مجازي
 افزایش مهم عوامل از نیز دیجیتالی شکل به انسانی هايشبکه

 نسل اجتماعی، هايشبکه است. افراد بین مجازي تعامالت
 توجه کانون در روزها این که هستند هاسایت وب از جدیدي
 و کار (محکم اندگرفته قرار نترنتای جهانی شبکه کاربران
 وب بر مبتنی فناوري از اجتماعی هايشبکه ).2014 همکاران،

 گفتگوي رايب ايرسانه هايگوییتک انتشار و انتقال براي
 ،هیلین مایکل و کاپالن آندریس کند.می استفاده چندجانبه
 بر مبتنی ابزارهاي دسته یک« مثابه به را اجتماعی هايشبکه
 وب فناوري و ایدئولوژیکی بنیان بر که کنندمی تعریف ترنتاین
 را آن مبادله و محتوا تولید امکان کاربران به و هستند استوار 2
 اجتماعی هايشبکه بنابراین ؛)86 :2015 ،329(دئو دهندمی
 موضوع باآنها  ویژگی این که هستند باال پتانسیل با ايجعبه

 هايشبکه که ییهافرصت از است. مطابقمحیط زیست 
 هنوز کنندمی ایجاد اجتماعی هايرسانه هايسایت و اجتماعی

 براي توانمی آنها از است. نشده برداريبهره کامل طور به
 اشتراك به محیطی،زیست عملکرد ترویج چون يموارد

 مسائل درباره آگاهی افزایش عملکردها، بهترین از ایده گذاشتن
 دکر استفاده نشده بینیپیش هايراه دیگر و محیطیزیست
 نیازمند امر این ).2013 ،330دوستانه بشر مطالعات جهانی (مرکز
 از حفاظت فرهنگ تقویت براي المللیبین و ملی عزم
 و (شبیري است جامعه مختلف اقشار سطح در زیستمحیط
  ).2013 میبودي،
 فرهنگ ارتقاي راستاي در هاییپژوهش ،اخیر هايسال در
 انجام اجتماعی هايشبکه طریق ازیط زیست مح از حفاظت

 )2015( شبیري و رضایی .کرد ارائه گوناگونی هايپاسخ که شد
                                                
329. Dao 
330. The Humanitarian Center 

 اینترنت از استفاده میزان با یمحیط زیست آگاهی بین معتقدند
محیط  رفتارهاي و نگرش میان و دارد وجود معناداري رابطه
 باطارت اینترنت از آنها استفاده میزانو  دانشجویان یزیست
 اینترنتی هايسایت از استفاده میزان بین نشد. حاصل داريمعنا

 یمحیط زیست رفتارهاي و نگرش آگاهی، و یمحیط زیست
 پژوهش نیامد. دست به داريامعن ارتباط نیز دانشجویان

 مدت بین که بود آن از حاکی )2014( همکارانش و پورعدلی
 فعالیت و مشارکت میزان و استفاده میزان عضویت، زمان

 معنادار رابطه کاربران فرهنگی هویت و بوكفیس در کاربران
 و بوكفیس مطالب محتواي کردن تلقی واقعی بین و معکوس
 یعنی ؛دارد وجود مثبتی معنادار رابطه کاربران فرهنگی هویت
 و فعالیت میزان و استفاده میزان عضویت، زمان مدت چه هر

 پیدا افزایش اربرانک سوي از بوكفیس در کاربران مشارکت
 سیدان .شودمی ترضعیف کاربران فرهنگی هویت ،کندمی

 بارهدر تهران شهر دبیران دیدگاه بررسی به پژوهشی رد )2011(
 هايآموزش در نوین هايوريافن از استفاده پذیريامکان میزان
 و دانش متغیرهاي که پرداخت آموزاندانش به محیطیزیست
 اثربخشی به اعتقاد محتوا، به سیدستر دیجیتالی، مهارت
 نظام عزم زیرساخت، به دسترسی محیطی،زیست هايآموزش
 بودن مفید درك نوین، هايوريافن با کار پیچیدگی آموزشی،
 ،جمله از، نیاز مورد وقت و زمان محیطی،زیست هايآموزش
 هايآموزش در نوین هايوريافن کارگیريبه در مؤثر عوامل
 در )2015( شبیري و رضایی .شوندمی وبمحس محیطیزیست

 محیطی یستز يهارفتار و شنگر ،گاهیآ به پژوهشی
 تأثیر انمیز سیربر و يمرکز نستاا رنومپیا هنشگادا ننشجویادا
 امینستاگرا و الین ،یبروا يهاارفزامنر يهاوريفنا دبررکا

 به نسبت ننشجویادا رفتار و شنگر ،یافتهها سساابر .ندپرداخت
 بین داريامعن طتباار و داد نشان را باالتري سطح نناآ گاهیآ
 شنگر ،گاهیآ با امینستاگرا ،الین ،یبروا يهاارفزامنر از دهستفاا
 331کارپ .نیامد ستد به ننشجویادا یستمحیطیز يهارفتار و
 بر آن راتیتاث و هاارزش« عنوان با خود یبررس در )1996(

 يهاارزش قشن یبررس به »مسئوالنه یطیمحستیز رفتار
 یمصرف يرفتارها قالب درمحیط زیست  از حفاظت در یشخص

 يهاارزش فیط از که یبررس نیا در پرداخت. مسئوالنه
 بعد سه در رفتارها تعریف بهبود  شده استفاده )2009( 332شوارتز
 زین و یطیمحستیز فعال ،یطیمحستیز يشهروند

                                                
331. Karp  
332. Schwartz 
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 ۀرشت انیدانشجو نفر 302 بین از مسئول کنندهمصرف
 حضور 1993 بهار در واشنگتن دانشگاه در که یشناسجامعه

 استفاده عامل لیتحل از هاداده لیتحل يبرا .پرداخت ،داشتند
 و یختگیبرانگ ها،ارزش ابعاد نیب که داد نشان جینتا شد.

 ،یطیمحستیز يشهروند بعد سه بر یمثبت اثر لاستقال
 ارزش؛ داشتمحیط زیست  فعال مسئول کنندهمصرف
 يرفتارها بعد چهار بر یمثبت اثر زین یرخواهیخ و ییگراجهان
 و یطلبلذت و تیموفق اما داشت. یطیمحستیز ۀمسئوالن

 يرفتار بعد چهار بر ياثر چیه يریپذرییتغ و يخودتوانمند
 بعد بر یمنف ریتاث یینواهم و یرخواهیخ خود مقابل در نداشت.
حاکی از آن  یرسبر نیا مهم ۀافتی داشت. یطیمحستیز فعال

 به استقالل و یختگیبرانگ و یرخواهیخ و ییگراجهانبود که 
 یطیمحستیز رفتار بعد سه مثبت يهاکنندهینیبشیپ عنوان
  ند.هست

 بر آپ)(واتس اجتماعی شبکه نقش به حاضر پژوهش
 استفاده، میزان تاثیر به و معلمان یمحیط زیست فرهنگ ارتقاي
 اجتماعی شبکه محتواي کردن تلقی واقعی و مشارکت و فعالیت
 متفاوتی عوامل معلول که محیطیزیست فرهنگ بر آپواتس
 بین و است محیطیزیست باورهاي و هاارزش آگاهی، چون
و بر این اساس  پردازد، میدارد وجود ارتباط نیز عوامل این خود
  پرداخت. خواهیم پاسخ زیر هايپرسش به
 فرهنگ و آپواتس از انمعلم استفاده زانیم نبی آیا - 

 .دارد وجود يمعنادار رابطه آنها محیطیزیست
 از استفاده در معلمان مشارکت و فعالیت زانیم بین آیا - 

 وجود يمعنادار رابطه هاآن محیطیزیست فرهنگ و آپواتس
  .دارد

 معلمان يسو از آپواتس يمحتوا کردن یتلق یواقع نبی آیا - 
 .دارد وجود يمعنادار بطهرا آنها محیطیزیست فرهنگ و

  

  تحقیق روش
 در زیاد تنوع يدارا اجتماعی هايشبکه که ییجاآن زا

 به یدسترس هايدر نظر گرفت ویژگی با است افزارهانرم
 افراد بیشتر عضویت و یاجتماع شبکه متفاوت و متنوع کاربران
 در موجود افزارهاينرم انواع بین در افزار،، در یک نرمجامعه
 که گرفت قرار مطالعه مورد افزارينرم اجتماعی، هايشبکه
 در د.وب جامعه افراد بین محبوبیت داراي و ترپربازده و ترمناسب
 از پژوهش این شد. انتخاب آپواتس افزارنرم ،پژوهش این
 هاداده تحلیل و گردآوري نحوهاز نظر  و کاربردي دفه منظر
 پژوهش آماري جامعه است. پیمایشی نوع از توصیفی روش به

 شهر پرورش و آموزش گانه 19 مناطق معلمان کلیه شامل
 فرمول طریق از نمونه حجم است. نفر 36867 تعداد به تهران
 گیرينمونه روش از استفاده با نفر 340 و محاسبه کوکران
 تصادفی صورته (ب منطقه سه از تصادفی ايطبقه ايخوشه
 نمونه عنوان به 17 و 10 ،1 مناطق از جنوب) و میانی شمال،
 این در هاداده گردآوري ابزار شدند. انتخاب پژوهش براي آماري
 آگاهی براي گویه 7 که گویه 18 با ۀنامپرسش پژوهش
 باروهاي و ارزش براي گویه 5 و 6 ترتیب به محیطیزیست

 کامال 1 از لیکرت ايدرجه 5 طیف روي بر یمحیط زیست
 از پایایی بررسی براي شد. تنظیم موافقم کامال 5 تا مخالفم
 يرهایمتغ يبرا مقدار این که شد استفاده کرونباخ يآلفا

 درونی پایایی دهندهنشان که آمد دستبه  7/0 از شیب پژوهش
 براین پژوهش لمستق متغیرهاي مفاهیم است. نامهپرسش
 زمانی مدت اجتماعی، شبکه از استفاده میزان شد: تعریف اساس

 سه در کندمی استفاده اجتماعی شبکه از فرد که روز شبانه از
 سه از بیشتر و ساعت دو از کمتر ساعت، یک از کمتر طبقه،
 در کاربران بودن فعال و مشارکت .شد بنديدسته ساعت
 در کاربران تعاملو  يریدرگ زانیم به اجتماعی شبکه از استفاده
 از آن سنجش يبرا که شودیم اطالق اجتماعی شبکه
  شد: استفاده زیر هايشاخص

   شده؛ گذاشته بحث به موضوعات و هاپیام خواندن فقط - 
 بحث به موضوعات درباره نوشتن یگاه و خواندن اغلب - 

   شده؛ گذاشته
 زیست عاتموضو بارهدر که یصفحات در جستجو و دیبازد - 

  هستند. محیطی
 زانیم به اجتماعی شبکه يمحتوا دنکر یتلق یواقع
 مورد مطالب يمحتوا صحت به نسبت کاربران اعتقاد و شناخت
 یواقع سنجش يبرا شود.می اطالق اجتماعی شبکه در استفاده

 يهامعرف از اجتماعی شبکه مطالب يمحتوا دنکر یتلق

جنسیت، مدرك بر حسب  معلمان توزیع فراوانی .1 جدول
 تحصیلی و تدریس در مقطع تحصیلی

  مجموع  درصد  فراوانی  متغیر
  82/28  98  مرد  340  17/71  242  زن  جنسیت

مدرك 
  تحصیلی

  23/3  11  دیپلم

340  
  29/5  18  کاردانی

  17/76  259  کارشناسی
  29/15  52  شناسی ارشدکار

 0  0  دکتري

مدرس دوره 
  تحصیلی

  88/20  71  ابتدایی
  70/54  186  متوسطه اول  340

  41/24  83  متوسطه دوم
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 اطالعات؛ و اخبار یدرست و صحت به نسبت کاربران اعتقاد
 مطالب يمحتوا به نسبت کاربران ینیبخوش و اعتماد زانیم

و  عتبارای و داخل يهابا رسانه سهیدر مقاهاي اجتماعی شبکه
   .استفاده شد کاربران دیاز د شبکه اجتماعیرسانان امیپ تیمقبول
  پژوهش هايیافته

 یمعرف به که یفیتوص بخش دو در پژوهش يهاافتهی
 تحقیق هايفرضیه آزمون به که یاستنباط بخش و انیوگپاسخ

  است. پرداخته
 گویانپاسخ میزان بیشترین که دهدمی نشان 1 جدول
 داراي افراد بیشترین آنها بین که هستند زن معلمان پژوهش
 با ارشد کارشناسی مدرك آن از پس و کارشناسی مدرك

 ورهد معلمان را نمونه حجم بیشترین د.هستن درصد 29/15
   دهند.می تشکیل اول متوسطه

  
 محیطی معلمانها، ارزش و آگاهی زیستتوصیف باور. 2جدول 

 درصد و فراوانی حسب بر آن هايشاخص و
  آگاهی   ارزش  باروها  

  1  0  2  فراوانی  کم خیلی
  29/0  0/0  58/0  درصد

  98  31  26  فراوانی  کم
  82/28  11/9  64/7  درصد

  172  138  101  فراوانی  متوسط
  58/50  58/40  70/29  درصد

  54  127  146  فراوانی  زیاد
  88/15  35/37  94/42  درصد

  15  44  65  فراوانی  زیاد خیلی
  41/4  94/12  11/19  درصد

 340 340  340  فراوانی  کل
 100  100  100  درصد

 باورهاي توزیع بیشترین باال جدول اساس بر
 و )94/42( زیاد سطح به مربوط گویانپاسخ محیطیزیست
 در است. )58/0( کم خیلی سطح به مربوط میزان کمترین
 میزان بیشترین محیطیزیست هايارزش به مربوط متغیر
 به مربوط میزان کمترین و )58/40( متوسط سطح به مربوط
 آگاهی متغیر، آخرین در .است صفر فراوانبا  کم خیلی سطح
 متوسط سطح به مربوط توزیع بیشترین ،محیطیزیست

 29/0 با کم خیلی سطح بهمربوط  توزیع کمترین و )58/50(
   است. درصد

 میزان بین رابطه به که پژوهش اول فرضیهبراي 
 محیطیزیست فرهنگ و آپواتس از معلمان استفاده
 3 جدول در است. شده استفاده تااوکندال آزمون از دپردازمی
 .است دهآم معناداري سطح و آزمون آماره مقدار مورد هر در

 شبکه از استفاده میزان بین شودمی مشاهده که طورهمان
 رابطه کاربران محیطیزیست فرهنگ و آپواتس جتماعیا

 95 اطمینان سطح با فرضیه بنابراین ؛دارد وجود معناداري
  .شودمی تأیید 05/0 معناداري سطح و درصد

 بین معناداري رابطه به که پژوهش دوم فرضیهبراي 
 آپواتس از استفاده در معلمان بودن فعال و مشارکت میزان

 b تااوکندال آزمون از ،پردازدمی طیمحیزیست فرهنگ و
 سطح و آزمون آماره مقدار 4 شماره جدول در .شد استفاده
 اجتماعی شبکه از استفاده میزان بین است. دهآم معناداري
 معناداري رابطه معلمان محیطیزیست فرهنگ و آپواتس
 سطح و درصد 94 اطمینان سطح با فرضیه و ندارد وجود

 سطح این گرفتن نظر در با .شودمی تأیید 06/0 معناداري
 میزان افزایش با که گرفت نتیجه توانمی معناداري،
 فرهنگ آپ،واتس در معلمان فعالیت و مشارکت
  .شودمی تضعیف هاآن محیطیزیست

 محتواي کردن تلقی واقعی پژوهش، بین سوم فرضیه
 رابطه آنها محیطیزیست فرهنگ و معلمان سوي از آپواتس

 تااوکندال آزمون از فرضیه این آزمون براي دارد. وجود معناداري
b معناداري سطح و آزمون 5جدول  شده است. در استفاده 

 بین شود،می مشاهده که طورهمان .شده است داده نشان
 فرهنگ و آپاجتماعی واتس شبکه محتواي کردن تلقی واقعی
 افزایش با و دارد وجود معناداري معلمان رابطه محیطیزیست

 آپ،واتس در شده رائها مطالب محتواي کردن واقعی تلقی
 فرضیه بنابراین شود.معلمان تقویت می محیطیزیست فرهنگ
 01/0 معناداري سطح و درصد 99 اطمینان سطح با پژوهش
  .شودمی تأیید

فرهنگ  ابعاد و هاشاخص به 6 شماره جدول در
 اشاره شده آپشبکه اجتماعی واتس با ارتباط در محیطیزیست

 اجتماعی شبکه از استفاده میزان رابطه بررسی .3 جدول
 محیطیفرهنگ زیست آپ وواتس

سطح   مقدار  متغیر
  معناداري

تعداد 
  نمونه

آزمون 
  فرضیه

از  استفاده میزان
 و آپواتس

فرهنگ 
  محیطیزیست

تایید   340  05/0  -062/0
  ضیهفر

 شبکهدر فعالیت و مشارکت معلمان  میزان بررسی .4 جدول
 محیطیفرهنگ زیست آپ وواتس اجتماعی

 سطح  مقدار  متغیر
  معناداري

 تعداد
  نمونه

 آزمون
  فرضیه

 و فعالیت میزان
 در معلمان مشارکت
 فرهنگ و آپواتس

  محیطیزیست
  فرضیه رد  340  06/0  -043/0
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 جدول این در که متغیري دو هايلتحلی نتایج اساس بر است.
فرهنگ  ابعاد میان در تأثیر را بیشترین آپواتس است، آمده
 باورها بر را تأثیر کمترین آگاهی و و ارزش بر محیطیزیست
 کمترین د کهکرچنین بیان  توانمی بنابراین ؛است داشته

آگاهی  و ارزش ابعاد به نسبت معلمان خاطر احساس تعلق
 بیشترین همچنین ؛است شده یطی ابرازفرهنگ زیست مح

باروهاي فرهنگ  بعد به نسبت معلمان خاطر تعلق و گرایش
  .است آپبا واتس تعامل زیست محیطی، در

  

 متغیرهاي از یک هر تأثیر سهم شدن مشخص منظور به
   .پردازیممی رگرسیونی تحلیل به وابسته متغیر بر مستقل
 متغیر که دهدمی نشانباال  جدول در موجود هايآماره
 18 بتاي با آپواتس اجتماعی شبکه محتواي کردن قیتل واقعی
 فرهنگ بر دیگر مستقل متغیرهاي سایر از بیشتر درصد
 نیز متغیر این تأثیر جهت .گذاردمی تأثیر معلمان محیطیزیست
 واقعی میزان افزایش با حاکی از آن است که این و است مثبت
 رهنگف میزان معلمان، سوي از آپواتس محتواي کردن تلقی
 میزان متغیرهاي .یابدمی افزایش نیز آنها محیطیزیست
 با معلمان بودن فعال و مشارکت و درصد 5 بتاي با ،استفاده
 تأثیر معلمان محیطی زیست فرهنگ بر ترتیب به درصد 2 بتاي
 .دارند

  
  بحث و گیرينتیجه
 تلقی زطرو  ستا بستهوا جامعه دحاآ به یستزمحیطاز  ظتحفا

 یستز محیط با رفتار عنو بر و آگاهی افراد باورها ها،از ارزش
 تا یستز محیط يهاانبحر خامتو وزه،مر. ادارگذمی تاثیر
 بهرا  خاکی هکر داتموجو سایرو  ننساا تحیا که ستا يحد

 فرهنگ توسعه و ارتقاي که ريطو ؛ بهستا ختهاندا همخاطر
 محیطاز  داريبرهبهرو  حفاظت تیاورضراز  محیطییستز

 ياکننده نییتع نقشارتباطات  ،امروزه .دشومی بمحسو یستز
ظهور کند. یم فایا نگرش و رفتار یدهدر فرهنگ و شکل

هاي ارتباطات، دریچه جدیدي فراروي جهان گشوده و بر جنبه
 ها تاثیر گذاشته است.گوناگون زندگی فردي و اجتماعی انسان

این زمینه از آن  کند با افزایش دانش خود درانسان تالش می
). 2017هاي گوناگون استفاده کند (توالیی و همکاران، به شکل

وجود شبکه اجتماعی نیز یکی از موضوعات مهم و گسترده در 
هاي فضاي ارتباطات است که امروزه بسیاري از افراد در زمینه

 در آپواتس اجتماعی شبکه کنند.گوناگون از آن استفاده می
 بین خاصی محبوبیت استفاده، مورد اعیاجتم هايشبکه بین
 توسعه براي اجتماعی شبکه این از توانمی دارد. ایران مردم

 و باورها ها،ارزش به دادن سو و سمت و یمحیط زیست فرهنگ
 که است این واقعیت د.کر استفاده مردم محیطیزیست آگاهی
 باید را حاضر زمان در محیطیزیست هايبحران اصلی ۀریش
 طبیعیمحیط زیست  از بشر فرهنگی تفسیر و هنگا در

 عالوه باید پایداري در جدید دیدگاه رو این از ؛کرد جستجو
 (محقق باشد نیز فرهنگی ابعاد و انسان متوجه فنی، عوامل بر

  .)2002 داماد،
 افرارنرم از استفاده رابطه تا شد تالش پژوهش این در
 دشو بررسی نمعلما یمحیط زیست فرهنگ ارتقاي با آپواتس

 فرهنگ ارتقاي میزان در آپواتس اجتماعی شبکه نقش و
 از آمده دست به نتیجه گیرد. قرار توجه مورد محیطیزیست

 شبکه پیامدهاي و تأثیر فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین
 از استفاده میزان با محیطیزیست فرهنگ روي اجتماعی
 همکاران و رضایی پژوهش با ،دارد وجود معنادار رابطه آپواتس

 با اما ؛نیست راستاهم )2014( همکاران و پور عدلی و )2014(
 )2015( همکاران و کوهستانی و )2010( نژادحافظ پژوهش
 به مجازي اجتماعی هايشبکه که معتقدند آنها .است همسو
 پیش را یمحیط زیست اهداف تا کنندمی عمل کاتالیزور عنوان
 در مؤثر اجتماعی هايجنبش به تبدیل تیح مواردي در و ببرند
 هم یمحیط زیست هايکمپین و هاگروه قالب در زمینه این
 که بهنتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش  .شوندمی

 اجتماعی شبکه معلمان درمشارکت فعالیت و  زانیمرابطه بین 
با  پردازد،میفرهنگ زیست محیطی معلمان  آپ وسوات

و  3)، پاسک2008( 2یانگ)، 2012( 1تکالفهاي مپژوهش
و  5) و مزر2007( 4)، سلوین2009)، شوارتز (2009و همکاران (

دند که اعتقاآنها بر این  .همسو است )2009و همکاران ( 5مزر
                                                
1. Metcalf 
2. Young 
3. Pasek 
4. Selwyn 
5. Mazer 

 شبکه واقعی تلقی کردن محتواي رابطه بررسی .5 جدول
 محیطیفرهنگ زیست آپ وواتس اجتماعی

سطح   مقدار  متغیر
  معناداري

تعداد 
  نمونه

آزمون 
  فرضیه

 کردن تلقی واقعی
محتواي در 

فرهنگ  و آپواتس
  محیطیزیست

تایید   340  01/0  121/0
  فرضیه

شبکه  در تعامل با محیطیفرهنگ زیست ابعاد رابطه سنجش. 6 ولجد
 آپاجتماعی واتس

فرهنگ  ابعاد
  محیطیزیست

  آپشبکه اجتماعی واتس در تعامل
  سطح معناداري  کاي اسکوئر  گاما  کندال مقدار

  15/0  950/14  090/0  - 059/0  اورهاب
  00/0  080/14  - 320/0  - 130/0  هاارزش
  02/0  180/15  240/0  - 135/0  آگاهی
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کاربرد شبکه اجتماعی در امور آموزشی از طریق ابزارهاي 
اینترنتی، تفکر انتقاد گروهی، یادگیري پروژه محور تیمی و حل 

بازتاب دادن و تولید اما امکان  ؛دهدگروهی را کاهش میمسئله 
 ندبر این باورهمچنین ایشان . آورددانش جدید را نیز فراهم می

 روانی، سیاسی، گوناگون و وسیع تأثیرات داراي هارسانه که

 هاسلیقه و هامهارت ها،ارزش عقاید، بر فرهنگی و اقتصادي
  ).710: 2014همکاران،  و هستند (ذوالقدر
 رابطه به که پژوهش سوم فرضیه از آمده دسته ب نتایج

 و آپواتس اجتماعی شبکه محتواي کردن تلقی واقعی بین
 هرچه بدین معنی که دارد؛ تاکید معلمان محیطیزیست فرهنگ
 فرهنگ کند، پیدا افزایش آپواتس از استفاده میزان
 و پور عدلی پژوهش با ،یابدمی افزایش معلمان حیطیمزیست

 )2011( سیدان و )2016( شبیري و همتی )،2014( همکارانش

 اثربخشی به اعتقاد محتوا، به دسترسی زیرا ؛است همسو
 نظام عزم زیرساخت، به دسترسی محیطی،زیست هايآموزش
 بودن مفید درك نوین، هايوريافن با کار پیچیدگی آموزشی،

 به در مؤثر عوامل جمله از محیطی،زیست هايوزشآم
 محیطیزیست هايآموزش در نوین هايوريافن کارگیري
 محیط حوزة در مستقل رسانۀ نبود با که شوندمی محسوب
 اي،رسانه گرانکنش میان در مندنظام و کالن نگاه نبود زیست،
 در راهبردي نگاه از غفلت و مقطعی هايبرنامه بر تأکید

محیط  نقش ایفاي در هارسانه هايآسیب جمله از سازي،رنامهب
 اجتماعی هايشبکه نقش تحلیل در بنابراین ؛است یزیست

 باید محیطیزیست فرهنگ تضعیفباره در آپواتس همچون
 اجتماعی هايشبکه اینترنت، از ما جامعه در که کرد بیان چنین
 و شودنمی هاستفاد منطقی صورت به اکثراً ماهواره و مجازي
 مروج بیشتر ارتباطاتی، و اطالعاتی امکانات و هارسانه این

 همچنین ؛هستند غربی فردگرایانه و جولذت نگر،مادي فرهنگ
 فرهنگی ابعاد بر ايدوگانه تأثیر مجازي فضاي در تعامل
 از منديبهره و دسترسی افزایش با که طوري به دارد؛ معلمان
 استفاده زمان مدت افزایش و باطیارت و اطالعاتی نوین مجاري

 و ارتقا و بینشی و ذهنی افق تأثیرپذیري دلیل به مصرف نوع و
 شدت از عملی و عاطفی شناختی، هايگیريجهت گسترش

  .شودمی کاسته تجربی و پیامدي ابعاد
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