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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 they are technical.
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
purpose of this study was to investigate the effect of
WhatSapp social network on the promotion of
environmental culture, which was surveyed and
selected by random sampling from 19 educational
districts of 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 significant positive
correlation between the amount of use and the
amount of participation and activity of teachers in the
use of WhatSapp, the inverse relationship between
the true perception of Wat's content and the
environmental culture of teachers. That is, the greater
the use and involvement of teachers in the use of
WhatSapp will diminish the cultural prominence of
their environment. The findings also point to the fact
that teachers use WhatSapp to suit their cultural
needs.
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چکیده
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ شبکههای ﺍجتماعی عاﻣﻞ ﻣﻬمی ﺩﺭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی ﺑﺮ ﺍﻓکاﺭ عمﻮﻣی ﻭ
 ﺑا ﻭجﻮﺩ.جﻬﺖﺩهی ﺑه ﻓﺮهنگهای ﺍجتماعی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣیشﻮﻧﺪ
 ﻣﺴائﻞ،ﺑﺤﺮﺍنهای ﻣﺤیطﺯیﺴتی ﻓﺮﺍﻭﺍن ﺩﺭ ﺍقصی ﻧقاط جﻬان
 ﺍﺯ ﻣﺤتﻮﺍیی،ﺯیﺴﺖﻣﺤیطی ﺑیش ﺍﺯ آن چه که جنبه ﻓنی ﺩﺍشته ﺑاشنﺪ
 هﺪف ﻧﻬایی حفاظﺖ، ﺑناﺑﺮﺍین. ﻓﺮهنگی ﺑﺮخﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍسﺖ-ﺍجتماعی
 تﻮسعه ﻭ ﺍﻓزﺍیش آﮔاهیهای،ﻣﺤیطﺯیﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑطه ﺑا ﻣﺤیط ﺍجتماعی
ﺯیﺴﺖﻣﺤیطی ﺩﺭ سطح جاﻣعه ﻭ ﻧیز تقﻮیﺖ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖﻣﺤیطی ﺩﺭ
، ﺑﺮﺍین ﺍساس هﺪف ﺍصلی پژﻭهش.سطﻮح ﻣختلف ﺍجﺮﺍیی ﻣیﺑاشﺪ
ﺑﺮﺭسی تأﺛیﺮ شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍتساپ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ
ﻣﺤیطﺯیﺴتی ﺍسﺖ که ﺑصﻮﺭت پیمایشی ﻭ ﺑا ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭش ﻧمﻮﻧهﮔیﺮی
 ﮔاﻧه آﻣﻮﺯش ﻭ پﺮﻭﺭش شﻬﺮ تﻬﺮﺍن سه ﻣنطقه91 تصاﺩﻓی ﺍﺯ ﺑین ﻣناطق
 ﻣعلم ﺑﺮﺍی حجم ﻧمﻮﻧه آﻣاﺭی043  ﺍﺯ ﺑین سه ﻣنطقه.ﺍﻧتخاﺏ شﺪ
ﺑﺮﮔزیﺪﻩ شﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺍین پژﻭهش ﺍﺯ ﺭﻭش پﺮسشناﻣه ﺍینتﺮﻧتی ﺍستفاﺩﻩ شﺪ
که ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑا ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤتﻮﺍی ﺍﺭﺍیه شﺪﻩ ﺩﺭ آﻣﻮﺯشهای ﻣﺤیطﺯیﺴتی
 ﺑﺮﺍی ﺑﺪسﺖ آﻭﺭﺩن یاﻓتههای پژﻭهش ﺍﺯ.ﻣﻮﺭﺩ سنجش قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓتنﺪ
. کایﺍسکﻮئﺮ ﻭ ﻣﺪل ﺭﮔﺮسیﻮن چنﺪ ﻣتغیﺮﻩ ﺍستفاﺩﻩ شﺪ،آﺯﻣﻮن تاﺍﻭلنﺪﺍل
ﻧتایج پژﻭهش ﻧشان ﻣیﺩهﺪ که ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻭ ﻣیزﺍن ﻣشاﺭکﺖ ﻭ
 ﺭﺍﺑطه ﻣعکﻮس ﻭ ﺑین ﻭﺍقعی تلقی،ﻓعالیﺖ ﻣعلمان ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍتساپ
کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی ﻭﺍتساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﻣﺤیطﺯیﺴتی ﻣعلمان ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭ
ﻣثبتی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ یعنی هﺮ چه ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻭ ﻣیزﺍن ﻣشاﺭکﺖ ﻭ ﻓعالیﺖ
ﻣعلمان ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﻭﺍتساپ ﺍﻓزﺍیش پیﺪﺍ کنﺪ ﺍﺯ ﺑﺮجﺴتگی ﻓﺮهنگی
 همچنین یاﻓتهها ﺑﺮﺍین ﻭﺍقعیﺖ ﺩاللﺖ.ﻣﺤیطﺯیﺴﺖ آﻧﻬا کاهش ﻣییاﺑﺪ
ﺩﺍﺭﺩ که ﻣعلمان ﻣتناسب ﺑا ﻧﻮع ﻧیاﺯهای ﻓﺮهنگی خﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﺍتساپ
.ﺍستفاﺩﻩ ﻣیکننﺪ
واژگان کلیدی
. ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی، ﻭﺍت ساپ،شبکه ﺍجتماعی
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مقدمه
ﺩﺭ ﺩهههای ﺍخیﺮ ،ﺑه ﻓﻬﺮسﺖ ﺑﺤﺮﺍنهای ﺍجتماعی،
ﺍقتصاﺩی ،سیاسی ﻭ ﺍﺭﺯشی که تﻬﺪیﺪﺍتی جﺪی ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣیشﻮﻧﺪ ،ﻣشکالت ﻭ ﺑﺤﺮﺍنهای ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺭﺍ ﻧیز ﺑایﺪ
ﺍضاﻓه کﺮﺩ .ﺍﺯ ﺯﻣاﻧی که ﺑشﺮ پا ﺑه ﺭﻭی کﺮﻩ خاکی ﮔﺬﺍشته
ﺍسﺖ تعاﻣﻞ ﻣﺪﺍﻭم ﻭ پایﺪﺍﺭی ﺑین ﺍﻭ ﻭ جﻬان طبیعی ﺑﺮقﺮﺍﺭ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍسﺖ .ﺍﻣا ﺑا ﺭشﺪ جمعیﺖ ﻭ ﺩستیاﺑی ﺑه ﺍختﺮﺍعات ﻭ
کشفیات جﺪیﺪ علمی که ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑه سﻮی صنعتی شﺪن ﺭهنمﻮﺩ
ﻣیکﺮﺩ ،تقاضای ﻓزﺍینﺪهای ﺭﺍ ﺑه طبیعﺖ تﺤمیﻞ ﻭ ﺑاعث
تخﺮیب ﻣناﺑع ﮔﺮﺩیﺪ .ﺑه طﻮﺭی که ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩیگﺮ کﺴی ﻧمی
تﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩعا کنﺪ که ﻣﺴائلی همچﻮن ﮔﺮم شﺪن جﻬان،
تغییﺮﺍت آﺏ ﻭ هﻮﺍیی ،آلﻮﺩﮔی هﻮﺍ ،کاهش ﻣناﺑع سﻮخﺖ
ﻓﺴیلی ﻣختص کشﻮﺭهای تﻮسعه یاﻓته ﺍسﺖ .ﺑایﺪ عمﻮم
ﻣﺮﺩم ﺑه خاطﺮ ﻧقشی که ﺩﺭ حﻞ ﻣعضالت ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ عمق ﻓاجعه ﻣطلع ﺑاشنﺪ .ﻣﺤﻮﺭ ﺍین ﺑﺤﺮﺍن هم خﻮﺩ
ﺍﻧﺴان ﺍسﺖ .ﺍﻧﺴان ﺑه خاطﺮ ﺯیاﺩﻩ خﻮﺍهیها ﻭ ﻣشکالتی که
ﺩﺍشته خﻮﺩش ﺭﺍ ﮔﺮﻓتاﺭ ﺍین ﺑﺤﺮﺍن ﻭ ﻓاجعه کﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺑخﻮﺍهیم ﺍﺯ ﺍین ﺑﺤﺮﺍن ﻧجات پیﺪﺍ کنیم ﺩﻭﺑاﺭﻩ ﺑایﺪ خﻮﺩ
ﺍﻧﺴان ﺑه صﺤنه ﺑیایﺪ (ﻭحیﺪﺍ ﻭ همکاﺭﺍن .)9011 ،ﺭﻓع
ﻣشکالت ﻣﻮجﻮﺩ ﻭ یا جلﻮﮔیﺮی ﺍﺯ ﻣﺴایﻞ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
پیش ﺭﻭ یکی ﺍﺯ تغییﺮﺍت ﺑﺴیاﺭ ﻣﻬمی که ﺑایﺪ ﺭخ ﺩهﺪ تغییﺮ
ﺩﺭ تفکﺮ ﻣعاصﺮ ،ﺑاﺯﻧگﺮی ﺩﺭ ﺩﺭک ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑطه ﺑین ﺍﻧﺴان
ﻭ طبیعﺖ ﻭ عالﻭﻩ ﺑﺮ آن ،ﺑﺤﺮﺍن ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻧیاﺯ ضﺮﻭﺭی
ﺑه یک ﻣفﻬﻮم جﺪیﺪ ﺍﺯ ﺍﺭتباط ﺑین طبیعﺖ ﻭ ﺍﻧﺴان ،ﺑین
ﻣﺤیط طبیعی ﻭ ﻣﺤیط ﺍﻧﺴان ساخته ﻭ همچنین ﻧیاﺯ ﺑه یک
ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی جﺪیﺪ ﺭﺍ ﻣطﺮح ﻣیساﺯﺩ (همتی ﻭ
همکاﺭﺍن.)9014 ،
ﻓﺮهنگ ﻧه تنﻬا ﺑا هﺪف همﺴاﺯی ﮔﺮﻭهی یا ساﺯﮔاﺭی
ﺍجتماعی (یعنی کﻮشش عمﻮﻣی ﺍعضای یک ﮔﺮﻭﻩ جﻬﺖ
ﺍیجاﺩ تعاﺩل ﺑین خﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ) ،ﻭﻓاق ﺍجتماعی (یعنی ﺍشتﺮﺍک
ﺍعضای ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣینه غیﺮﻣاﺩی) ﻭ همنﻮﺍیی ﮔﺮﻭهی (یعنی
ﺑا هنجاﺭهای ﻓﺮهنگی ﻭ ﺍﺭشی ﮔﺮﻭﻩ) صﻮﺭت ﻣیﮔیﺮﺩ .ﺑلکه
ﺑه ساخﺖ ﻭ تکﻮین تیپ شخصیﺖ ﺍجتماعی ﻣنجﺮ خﻮﺍهﺪ شﺪ
(ﻣﺤﺴنی .)9039 ،ﺩﺭ ﻧتیجه عﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮهنگی ﻧقش تعیین
کننﺪﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺭﻓتاﺭهای ﺍﻓﺮﺍﺩ جاﻣعه ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻓتاﺭهای ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی تک تک ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﮔﺮﻓته ﺍﺯ ﺍین عاﻣﻞ ﻣﻬم ﺍسﺖ
(ﺍﺩهمی ﻭ همکاﺭﺍن .)9013 ،ﺭﺍﻩ حﻞ ﺍین ﻭضعیﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧی
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻭ ﺍیجاﺩ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﺑین

جﻮﺍﻣع ،آﻣﻮﺯش ﺍسﺖ .ﻧقش آﻣﻮﺯش ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺍﺯ حیث
ﺍیجاﺩ ﺑاﻭﺭ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻭ ﺑﺴتﺮ ساﺯی ﻓﺮهنگی ﺩﺭ ﺭﺍستای
تﺤقق ﺍصﻞ پیشگیﺮی حائز ﺍهمیﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی ﺍسﺖ (قاسمی ﻭ
همکاﺭﺍن .)9011 ،ﻓﺮهنگ ﻧقش ﺍساسی ﺩﺭ جﺮیان
کنشهای ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻓﺮهنگ حفظ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ تمام
آﮔاهی ،ﺑاﻭﺭها ﻭ ﺍﺭﺯشها ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑطه ﺑا ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺩﺭ
ﺑﺮﻣی ﮔیﺮﺩ .ﻓﺮهنگ حفظ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺩﺭسﺖ ﺭﻓتاﺭ کﺮﺩن
ﺭﺍ ﻣیآﻣﻮﺯﺩ .ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩی ﺑه ﺑینش صﺤیﺤی ﺍﺯ شیﻮۀ ﺭﻓتاﺭش ﻭ
ضﺮﻭﺭ ﻭ ﺯیان خﻮﺩ ﻭ جاﻣعه ﺍش ﺑﺮسﺪ ﻭ ﺑه ﺩﺭستی تشخیص
ﺩهﺪ که ﻣطلﻮﺏ تﺮین عمﻞ کﺪﺍم ﺍسﺖ ،آﻧگاﻩ سالﻣﺖ
ﻓﺮهنگی ﻭ ﺍجتماعی ﺩﺭ جاﻣعه ﺭﺍ ﻣیتﻮﺍن ﺩیﺪ (ﻣﻬﺪﻭی ﻭ
ﻭﺯیﺮی.)9031 ،
ﻣﺤﺪﻭﺩیﺖهای شناختی ﺑﺮﺍی ﺩﺭک تخﺮیب ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی شاﻣﻞ تعﻬﺪ عاطفی ﻭ تمایﻞ ﻣا ﺑه عمﻞ ﺍسﺖ.
ﺩﺭﮔیﺮی عاطفی حﺪﻭﺩی ﺍسﺖ که ﻣا ﺑﺮﺍساس آن ﺑا جﻬان
طبیعی ﺭﺍﺑطۀ ﺍحﺴاسی ﺩﺍﺭیم .ﺍین پیﻮﻧﺪ عاطفی ﺑﺮﺍی شکﻞ
ﮔیﺮی ﺑاﻭﺭها ،ﺍﺭﺯشها ﻭ ﻧگﺮش هایمان ﻧﺴبﺖ ﺑه ﻣﺤیط
ﺯیﺴﺖ ﺍهمیﺖ ﺯیاﺩی ﺩﺍﺭﺩ .عالﻭﻩ ﺑﺮ ﺍین ،ﺩﺭﮔیﺮی عاطفی ﺑه
عنﻮﺍن تﻮﺍﻧایی ﺑﺮﺍی ﺩﺍشتن ﻭﺍکنش عاطفی ﺩﺭ ﺯﻣان ﻣﻮﺍجﻬه
ﺑا تخﺮیب ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣطﺮح ﻣیشﻮﺩ .ﺍین یعنی ﻧﻮعی
سﺮﻣایه ﮔﺬﺍﺭی عاطفی ﺩﺭﺑاﺭۀ ﻣﺴئله .ﺍﻣا سؤﺍل ﺍینجاسﺖ چﺮﺍ
ﺑﺮخی ﻧگﺮﺍن هﺴتنﺪ ﻭ ﺑﺮخی ﻧه؟ پاسخ ﺑه ﺍین سﻮﺍل ﻣنﻮط ﺑه
چنﺪ عاﻣﻞ ﺍسﺖ .9 :عﺪم سﺮﻣایه ﮔﺬﺍﺭی عاطفی که شاﻣﻞ
ﻓقﺪﺍن ﺩﺍﻧش یا آﮔاهی ﺍسﺖ ﻭ یا ﺍینکه ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍطالعات
غیﺮ تطبیقی ﻣقاﻭﻣﺖ ﻣیکنﺪ .2 .ﻓﺮض ﺑﺮ ﺍین ﺍسﺖ ﺯﻣاﻧی
که ﻣا تخﺮیب ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺭﺍ ﻣﺴتقیما تجﺮﺑه ﻣیکنیم
ﻭﺍکنش ﻧیﺮﻭﻣنﺪ تﺮی ﻧﺴبﺖ ﺑه آن خﻮﺍهیم ﺩﺍشﺖ .همچنین،
ﺍﻧکاﺭ ﻣﺴئله ،ﻓاصلۀ عقالﻧی ،ﺑیتفاﻭتی ﻭ ﻧیز ﻣﺤﻮل کﺮﺩن
ﻭظیفۀ خﻮﺩ ﺑه ﺩیگﺮﺍن ﺍﺯ ﺍﺑزﺍﺭهای کاهش ﺍحﺴاس ﮔناﻩ،
تﺮس ﻭ ﻧگﺮﺍﻧی ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍسﺖ که ﻣاﻧع ﺍﺯ ﺩﺭک عاطفی
ﻣﺴائﻞ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣیشﻮﺩ (کﻮلﻮﻣﻮس ﻭ آیژن.)2332 ،
ﺍﺭﺯشها ﻣﺴئﻮل شکﻞ ﺩهی ﺍﻧگیزﻩهای ذﺍتی ﻣا هﺴتنﺪ.
ﺍینکه چه چیزی ﺍﺭﺯشهای ﻣا ﺭﺍ شکﻞ ﻣیﺩهﺪ سﻮﺍل
پیچیﺪﻩﺍی ﺍسﺖ ﺍﺭﺯشهای شخص ﺑیشتﺮ ﺍﺯ ﻧظامهای خﺮﺩ
تاﺛیﺮ ﻣیپﺬیﺮﺩ .ﻧظامهای خﺮﺩ شاﻣﻞ شبکۀ ﺍجتماعی خاﻧﻮﺍﺩﻩ،
همﺴایهها ﻭ غیﺮﻩ ﺍسﺖ .ﺍﺭﺯشها تا حﺪی ﻧیز ﺍﺯ سیﺴتمهای
ﺑیﺮﻭﻧی ﻣاﻧنﺪ ﺭساﻧهها ﻭ ساﺯﻣان سیاسی تاﺛیﺮ ﻣیپﺬیﺮﺩ.
همچنین تاﺛیﺮ ﻧظامهای کالن هم ﻣﻬم ﺍسﺖ ﻣاﻧنﺪ

سیدمحمد شبیری :ﺭﺍﺑطه ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮمﺍﻓﺮﺍﺭ ﻭﺍت ساپ ﺑا ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻣعلمان

ﺑﺴتﺮهای ﻓﺮهنگی که ﻓﺮﺩ ﺩﺭ آن ﺯﻧﺪﮔی ﻣیکنﺪ .یکی ﺍﺯ
ﺭﺍﻩهای ﻧشان ﺩﺍﺩن شکﻞﮔیﺮی ﺍﺭﺯشهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی،
ﺑﺮﺭسی تجﺮﺑیات ﺯﻧﺪﮔی ﺍسﺖ که ﺑاﻭﺭها ﻭ ﺍﺭﺯشهای ﻣﺤیط
ﺯیﺴﺖ ﮔﺮﺍیان ﻓعال ﺭﺍ شکﻞ ﻣیﺩهﺪ (ﺍحمﺪیان ﻭ همکاﺭﺍن،
.)9011
ﺩﺭ ﺭﺍستای ﮔﺴتﺮش چشمگیﺮ ﻓناﻭﺭیهای ﺍطالعاتی ﻭ
ﺍﺭتباطی ﺩﺭ کلیه ﻭجﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔی ﺑشﺮ ،ﺑیشک یکی ﺍﺯ
ﻣﻬمتﺮین ﻭجﻮﻩ تأﺛیﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻓﺮﺍینﺪ ﺩﮔﺮﺩیﺴی جﻮﺍﻣع ،ظﻬﻮﺭ
شبکههای ﻧﻮین ﺍطالعاتی ﻭ ﺍﺭتباطی ﺑه ﻭیژﻩ شبکههای
ﻧﻮظﻬﻮﺭ ﺍجتماعی ﻣجاﺯی ﻭ ﺍینتﺮﻧتی ﺍسﺖ (جاللی:9014 ،
 .)901ﺑه عباﺭتی تﻮلیﺪ شبکههای ﺍﻧﺴاﻧی ﺑه شکﻞ ﺩیجیتالی
ﻧیز ﺍﺯ عﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬم ﺍﻓزﺍیش تعاﻣالت ﻣجاﺯی ﺑین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍسﺖ.
شبکههای ﺍجتماعی ،ﻧﺴﻞ جﺪیﺪی ﺍﺯ ﻭﺏ سایﺖها هﺴتنﺪ
که ﺍین ﺭﻭﺯها ﺩﺭ کاﻧﻮن تﻮجه کاﺭﺑﺮﺍن شبکه جﻬاﻧی ﺍینتﺮﻧﺖ
قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓته ﺍسﺖ (ﻣﺤکم کاﺭ ﻭ همکاﺭﺍن .)9010 ،شبکههای
ﺍجتماعی جعبه ﺍی ﺑا پتاﻧﺴیﻞ ﺑاال هﺴتنﺪ ،که ﺍین ﻭیژﮔی ﺑا
ﻣﻮضﻮع ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﻣطاﺑق ﺍسﺖ .ﺍﺯ ﻓﺮصﺖ هایی که
شبکههای ﺍجتماعی ﻭ سایﺖهای ﺭساﻧههای ﺍجتماعی ﺍیجاﺩ
ﻣیکننﺪ هنﻮﺯ ﺑه طﻮﺭ کاﻣﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﻧشﺪﻩ ﺍسﺖ .ﺍﺯ آﻧﻬا
ﻣیتﻮﺍن ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺍﺭﺩ چﻮن تﺮﻭیج عملکﺮﺩ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﺑه
ﺍشتﺮﺍک ﮔﺬﺍشتن ﺍیﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻬتﺮین عملکﺮﺩها ،ﺍﻓزﺍیش آﮔاهی
ﺩﺭﺑاﺭﻩ ﻣﺴائﻞ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻭ ﺩﺭ ﺩیگﺮ ﺭﺍﻩهای پیشﺑینی
ﻧشﺪﻩ ﺍستفاﺩﻩ ﻧمﻮﺩ (ﻣﺮکز جﻬاﻧی ﻣطالعات ﺑشﺮ ﺩﻭستاﻧه،9
 .)2390ﺍین ﺍﻣﺮ ﻧیاﺯﻣنﺪ عزم ﻣلی ﻭ ﺑین ﺍلمللی ﺑﺮﺍی تقﻮیﺖ
ﻓﺮهنگ حفاظﺖ ﺍﺯ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺩﺭ سطح ﺍقشاﺭ ﻣختلف
جاﻣعه ﻣیﺑاشﺪ (شبیﺮی ﻭ ﻣیبﻮﺩی.)9012 ،
ﺍﻣا چیزی که ﻣﻮﺭﺩ سﻮﺍل ﺍین پژﻭهش ﺍسﺖ تاﺛیﺮ
آﻣﻮﺯشهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺍﺯ طﺮیق شبکههای ﺍجتماعی ﺩﺭ
تﻮسعه ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑه جاﻣعه ﻣیﺑاشﺪ .لﺬﺍ
ضﺮﻭﺭت ﺍﺭﺍئه آﻣﻮﺯشهای غیﺮﺭسمی ﺍﺯ طﺮیق شبکههای
ﺍجتماعی ﺩﺭ ﺭﺍستای حفاظﺖ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺍحﺴاس ﻣیشﻮﺩ
ﺯیﺮﺍ آﻣﻮﺯش ﺭیشه ﺍی تﺮین ﻭ ﺍساسیتﺮین شیﻮﻩ ﺑﺮﺍی تﺤقق
عملی ﺭﺍهکاﺭهای پیشنﻬاﺩی ﺩﺭ ﺍین ﺯﻣینه ﺍسﺖ که همﺮﺍﻩ ﺑا
ﺍیجاﺩ ﻓﺮصﺖهایی ﺩﺭ حمایﺖ ﺍﺯ یاﺩﮔیﺮی ﻭ کﺴب تجﺮﺑیات
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺍﺯ طﺮیق شبکههای ﺍجتماعی ﻣیﺑاشﺪ.
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پیشینه تحقیق
پژﻭهشهای ﺩﺭ ﺍین ﺭﺍستا ﺍﻧجام شﺪ که ﻣیتﻮﺍن ﺑه ﻣﻮﺍﺭﺩی
چﻮن پژﻭهش ﺭضایی ﻭ شبیﺮی( )9010ﺑا عنﻮﺍن "ﺑﺮﺭسی
ﺭﺍﺑطه ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻓناﻭﺭی ﺍطالعات ﻭ ﺍﺭتباطات (ﺑا
تاکیﺪ ﺑﺮ ﺍینتﺮﻧﺖ) ﻭ آﮔاهی ،ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭهای ﻣﺤیطﺯیﺴتی
ﺩﺍﻧشجﻮیان " ﺍشاﺭﻩ کﺮﺩ که ﻧتایج آن ﺍین چنین حاصﻞ شﺪﻩ
ﺍسﺖ .ﺑین آﮔاهی ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﺑا ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍینتﺮﻧﺖ
ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣیان ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭهای ﻣﺤیط
ﺯیﺴتی ﺩﺍﻧشجﻮیان ﺑا ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ آﻧﻬا ﺍﺯ ﺍینتﺮﻧﺖ ﺍﺭتباط
ﻣعنی ﺩﺍﺭی حاصﻞ ﻧشﺪ .ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سایﺖهای
ﺍینتﺮﻧتی ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻭ آﮔاهی ،ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭهای ﻣﺤیط
ﺯیﺴتی ﺩﺍﻧشجﻮیان ﻧیز ﺍﺭتباط ﻣعنی ﺩﺍﺭی ﺑه ﺩسﺖ ﻧیاﻣﺪ.
پژﻭهش عﺪلیپﻮﺭ ﻭ همکاﺭﺍﻧش ( )9010ﺑا عنﻮﺍن «تأﺛیﺮ
شبکه ﺍجتماعی ﻓیسﺑﻮک ﺑﺮ هﻮیﺖ ﻓﺮهنگی جﻮﺍﻧان شﻬﺮ
ﺍصفﻬان» حاکی ﺍﺯ آن ﺑﻮﺩ که ﺑین ﻣﺪت ﺯﻣان عضﻮیﺖ،
ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻭ ﻣیزﺍن ﻣشاﺭکﺖ ﻭ ﻓعالیﺖ کاﺭﺑﺮﺍن ﺩﺭ
ﻓیسﺑﻮک ﻭ هﻮیﺖ ﻓﺮهنگی کاﺭﺑﺮﺍن ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭ ﻣعکﻮس
ﻭ ﺑین ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی ﻣطالب ﻓیسﺑﻮک ﻭ
هﻮیﺖ ﻓﺮهنگی کاﺭﺑﺮﺍن ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭ ﻣثبتی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
یعنی هﺮ چه ﻣﺪت ﺯﻣان عضﻮیﺖ ،ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻭ ﻣیزﺍن
ﻓعالیﺖ ﻭ ﻣشاﺭکﺖ کاﺭﺑﺮﺍن ﺩﺭ ﻓیسﺑﻮک ﺍﺯ سﻮی کاﺭﺑﺮﺍن
ﺍﻓزﺍیش پیﺪﺍ ﻣیکنﺪ هﻮیﺖ ﻓﺮهنگی کاﺭﺑﺮﺍن ضعیفتﺮ
ﻣیشﻮﺩ .همچنین سیﺪﺍن ( )9013ﺩﺭ پژﻭهشی ﺑه ﺑﺮﺭسی
ﺩیﺪﮔاﻩ ﺩﺑیﺮﺍن ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣیزﺍن ﺍﻣکاﻧپﺬیﺮی ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ
ﻓناﻭﺭیهای ﻧﻮین ﺩﺭ آﻣﻮﺯشهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑه ﺩﺍﻧش
آﻣﻮﺯﺍن پﺮﺩﺍخﺖ که ﻣتغیﺮهای ﺩﺍﻧش ﻭ ﻣﻬاﺭت ﺩیجیتالی،
ﺩستﺮسی ﺑه ﻣﺤتﻮﺍ ،ﺍعتقاﺩ ﺑه ﺍﺛﺮﺑخشی آﻣﻮﺯشهای ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ،ﺩستﺮسی ﺑه ﺯیﺮساخﺖ ،عزم ﻧظام آﻣﻮﺯشی،
پیچیﺪﮔی کاﺭ ﺑا ﻓناﻭﺭیهای ﻧﻮین ،ﺩﺭک ﻣفیﺪ ﺑﻮﺩن
آﻣﻮﺯشهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﺯﻣان ﻭﻭقﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧیاﺯ؛ ﺍﺯ جمله
عﻮﺍﻣﻞ ﻣؤﺛﺮﺩﺭ ﺑهکاﺭﮔیﺮی ﻓناﻭﺭیهای ﻧﻮین ﺩﺭ آﻣﻮﺯشهای
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣیشﻮﻧﺪ.
ﺭضایی ﻭ شبیﺮی ( )9014ﺩﺭ پژﻭهشی ﺑا عنﻮﺍن «ﺭﺍﺑطه
ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮمﺍﻓزﺍﺭهای ﻭﺍیبﺮ ،الین ﻭ ﺍینﺴتاﮔﺮﺍم ﺑا سﻮﺍﺩ
ﺯیﺴﺖﻣﺤیطی ﺩﺍﻧشجﻮیان» ﺑﻩ آﮔاهی ،ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭهای
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺍﻧشجﻮیان ﺩﺍﻧشگاﻩ پیام ﻧﻮﺭ ﺍستان ﻣﺮکزی ﻭ
ﺑﺮﺭسی ﻣیزﺍن تأﺛیﺮ کاﺭﺑﺮﺩ ﻓناﻭﺭیهای ﻓﻮق پﺮﺩﺍخﺖ .ﺑﺮ
ﺍساس یاﻓتههای ﺍین پژﻭهش ،ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭ ﺩﺍﻧشجﻮیان

شکل  .1ﻣﺪل ﻧظﺮی پژﻭهش

ﻧﺴبﺖ ﺑه آﮔاهی آﻧان سطح ﺑاالتﺮی ﺭﺍ ﻧشان ﻣیﺩهﺪ .ﻭ
ﺍﺭتباط ﻣعنی ﺩﺍﺭی ﺑین ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮمﺍﻓزﺍﺭهای ﻭﺍیبﺮ ،الین،
ﺍینﺴتاﮔﺮﺍم ﺑا آﮔاهی ،ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭهای ﺯیﺴﺖﻣﺤیطی
ﺩﺍﻧشجﻮیان ﺑه ﺩسﺖ ﻧیاﻣﺪ.
ﻭتیﺮﺯ کاﺭپ ( )9111ﺩﺭ ﺑﺮﺭسی خﻮﺩ ﺑا عنﻮﺍن« ﺍﺭﺯشها
ﻭ تاﺛیﺮﺍت آن ﺑﺮ ﺭﻓتاﺭ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣﺴئﻮﻭالﻧه» ﺑه ﺑﺮﺭسی
ﻧقش ﺍﺭﺯشهای شخصی ﺩﺭ حفاظﺖ ﺍﺯ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺩﺭ
قالب ﺭﻓتاﺭهای ﻣصﺮﻓی ﻣﺴئﻮالﻧه پﺮﺩﺍخﺖ .ﺩﺭ ﺍین ﺑﺮﺭسی ﺍﺯ
طیف ﺍﺭﺯشهای شﻮﺍﺭتز( )9112ﺍستفاﺩﻩ شﺪﻩ ﻭ ﺭﻓتاﺭها ﺩﺭ
سه ﺑعﺪ شﻬﺮﻭﻧﺪی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﻓعال ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻭ
ﻧیز ﻣصﺮف کننﺪﻩ ﻣﺴئﻮﻭل تعﺮیف ﻭ ﻧفﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧشجﻮیان ﺭشتۀ
 032جاﻣعه شناسی ﺩﺭ ﺩﺍﻧشگاﻩ ﻭﺍشنگتن ﺩﺭ ﺑﻬاﺭ  9110ﺩﺭ
ﺍین ﺑﺮﺭسی حضﻮﺭ ﺩﺍشتنﺪ .ﺑﺮﺍی تﺤلیﻞ ﺩﺍﺩﻩها ﺍﺯ تﺤلیﻞ
عاﻣﻞ ﺍستفاﺩﻩ شﺪ .ﻧتایج ﻧشان ﺩﺍﺩ که ﺩﺭ ﺑین ﺍﺑعاﺩ ﺍﺭﺯش ها،
ﺑﺮﺍﻧگیختگی ﻭ ﺍستقالل ﺍﺛﺮ ﻣثبتی ﺑﺮ سه ﺑعﺪ شﻬﺮﻭﻧﺪی
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﻣصﺮف کننﺪﻩ ﻣﺴئﻮل ﻓعال ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ
ﺩﺍشﺖ .ﺍﺭﺯش جﻬان ﮔﺮﺍیی ﻭ خیﺮخﻮﺍهی ﻧیز ﺍﺛﺮ ﻣثبتی ﺑﺮ
چﻬاﺭ ﺑعﺪ ﺭﻓتاﺭهای ﻣﺴئﻮالﻧۀ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺍشﺖ .ﺍﻣا
ﻣﻮﻓقیﺖ ﻭ لﺬت طلبی ﻭ خﻮﺩتﻮﺍﻧمنﺪی ﻭتغییﺮپﺬیﺮی هیچ
ﺍﺛﺮی ﺑﺮ چﻬاﺭ ﺑعﺪ ﺭﻓتاﺭی ﻧﺪﺍشﺖ .ﺩﺭ ﻣقاﺑﻞ خﻮﺩ خیﺮخﻮﺍهی
ﻭ همنﻮﺍیی تاﺛیﺮ ﻣنفی ﺑﺮ ﺑعﺪ ﻓعال ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺍشﺖ.
یاﻓتۀ ﻣﻬم ﺍین ﺑﺮﺭسی جﻬان ﮔﺮﺍیی ﻭ خیﺮخﻮﺍهی ﻭ
ﺑﺮﺍﻧگیختگی ﻭ ﺍستقالل ﺑه عنﻮﺍن پیش ﺑینی کننﺪﻩهای
ﻣثبﺖ سه ﺑعﺪ ﺭﻓتاﺭ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﻧتایج حاصﻞ ﺍﺯ ﻣطالعۀ پیشینۀ ﻧظﺮی ﻭ تجﺮﺑی ﻧشان
ﻣیﺩهﺪ که ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣعلﻮل عﻮﺍﻣﻞ ﻣتفاﻭتی
ﺍسﺖ که ﺑین خﻮﺩ ﺍین عﻮﺍﻣﻞ ﻧیز ﺍﺭتباط ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍساس
ﻣطالب ﻣطﺮح شﺪﻩ ﺩﺭ ﺑاال ،ﻣیتﻮﺍن ﻣﺪلی ﻧظﺮی تﺮسیم کﺮﺩ
که ﺍین ﺍﻣکان ﺭﺍ ﻓﺮﺍهم ﻣیکنﺪ تا ﺑه ﺑﺮﺭسی ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی پﺮﺩﺍخﺖ .آﮔاهی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﻧظﺮیۀ کنش
ﻣعقﻮالﻧه آیزن ﻭ ﻓیش ﺑین ( ،)9191ﺍﺭﺯشهای ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﻣﺪل ﻓیتکائﻮ ﻭ کﺴﻞ ( ،)9139ﺑاﻭﺭهای ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﻣﺪل ﺍﻭالﻧﺪﺭ ﻭ تﻮجﺮسﻮن ( )9111ﺍسﺖ .ﺍلبته ﺍین
چاﺭچﻮﺏ ﻧظﺮی ﺩﺭک ﻭ شناخﺖ کاﻣلی ﺍﺯ عﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیط ﺑه ﺩسﺖ ﻧمی ﺩهﺪ ،ﺍﻣا ﻣیتﻮﺍﻧﺪ
ﺑخشی ﺍﺯ ﺍین عﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍ شناسایی ﻭ تبیین کنﺪ .ﺑناﺑﺮﺍین
ﻣیتﻮﺍن ﻣﺪل ﻧظﺮی ﺯیﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍئه کﺮﺩ.
فرضیههای پژوهش
 .9ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻣعلمان ﺍﺯ ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی آﻧﻬا ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 .2ﺑین ﻣیزﺍن ﻓعالیﺖ ﻭ ﻣشاﺭکﺖ ﻣعلمان ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍت
ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ.
 .0ﺑین ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی ﻭﺍت ساپ ﺍﺯ سﻮی
ﻣعلمان ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ

سیدمحمد شبیری :ﺭﺍﺑطه ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮمﺍﻓﺮﺍﺭ ﻭﺍت ساپ ﺑا ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻣعلمان

روش پژوهش
ﺍﺯ آن جایی که شبکههای ﺍجتماعی ﺩﺍﺭﺍی تنﻮع ﺯیاﺩ ﺩﺭ ﻧﺮم
ﺍﻓزﺍﺭها ﻣیﺑاشﺪ ﺑا لﺤاظ کﺮﺩن ﺍین ﻧکته که ﺩستﺮسی ﺑه
کاﺭﺑﺮﺍن ﻣتنﻮع ﻭ ﻣتفاﻭت شبکه ﺍجتماعی ﻭ عضﻮیﺖ ﺑیشتﺮ
ﺍﻓﺮﺍﺩ جاﻣعه ﺩﺭ ﺑین ﺍﻧﻮﺍع ﻧﺮم ﺍﻓزﺍﺭهای ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ شبکههای
ﺍجتماعی ،ﻧﺮم ﺍﻓزﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﻣطالعه قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ که ﻣناسب تﺮ
ﻭ پﺮﺑاﺯﺩﻩ تﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤبﻮﺑیﺖ ﺑین ﺍﻓﺮﺍﺩ جاﻣعه ﺑاشﺪ .ﺩﺭ ﺍین
پژﻭهش ﻧﺮم ﺍﻓزﺍﺭ ﻭﺍت ساپ ﺍﻧتخاﺏ شﺪ .ﺍین پژﻭهش که
کاﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺑصﻮﺭت پیمایشی ﻣیﺑاشﺪ ﺍﺯ پﺮسشناﻣه ﺍینتﺮﻧتی
ﺍستفاﺩﻩ ﺑﺮﺍی سنجش ﺍستفاﺩﻩ ﻧمﻮﺩﻩ ﺍسﺖ .جمعیﺖ آﻣاﺭی ﺭﺍ
ﻣعلمان  91ﻣنطقه آﻣﻮﺯش ﻭ پﺮﻭﺭش شﻬﺮ تﻬﺮﺍن ﺑه تعﺪﺍﺩ
 01319ﻧفﺮ ﺍسﺖ .ﺑﺮﺍی تعیین ﻧمﻮﻧه آﻣاﺭی  0ﻣنطقه ﺍﺯ
ﻣناطق  91ﮔاﻧه آﻣﻮﺯش ﻭ پﺮﻭﺭش ﺑصﻮﺭت تصاﺩﻓی (شمال،
ﻣیاﻧی ﻭ جنﻮﺏ) ﺍﻧتخاﺏ ﮔﺮﺩیﺪ .ﺍﺯ ﻣجمﻮع ﻣعلمان شاغﻞ ﺩﺭ
سه ﻣنطقه  93 ،9ﻭ  99ﺑه تعﺪﺍﺩ  043ﻧفﺮ ﺑه عنﻮﺍن ﻧمﻮﻧه
آﻣاﺭی ﺑﺮﺍی پژﻭهش ﺍﻧتخاﺏ شﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺍی سنجش ﻣیزﺍن
قاﺑلیﺖ ﺍعتماﺩ پﺮسشناﻣه ﺍﺯ آلفای کﺮﻭﻧباخ ﺍستفاﺩﻩ شﺪﻩ ﺍسﺖ.
ﺑﺮﺍی ﺍکثﺮ ﻣتغیﺮها ﻣیزﺍن آلفا ﺑیش ﺍﺯ  3/9ﺩسﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮﺍی
ﺑﺪسﺖ آﻭﺭﺩن یاﻓتههای پژﻭهش ﺍﺯ آﺯﻣﻮن تاﺍﻭلنﺪﺍل ،کای
ﺍسکﻮئﺮ ﻭ ﻣﺪل ﺭﮔﺮسیﻮن چنﺪ ﻣتغیﺮﻩ ﺍستفاﺩﻩ شﺪ.
یافتههای تحقیق
یاﻓتههای پژﻭهش ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑخش تﻮصیفی که ﺑه ﻣعﺮﻓی پاسخ
ﮔﻮیان ﻭ ﺑخش ﺍستنباطی که ﺑه آﺯﻣﻮن ﻓﺮضیات تﺤقیق
پﺮﺩﺍخته ﺍسﺖ.
جدول  .1تﻮﺯیع ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی پاسخ ﮔﻮیان ﺑﺮ حﺴب جنﺴیﺖ ،ﻣﺪﺭک
تﺤصیلی ﻭ تﺪﺭیس ﻣقطع تﺤصیلی
ﻣتغیﺮ
جنسیت

مدرک
تحصیلی

مدرس
دوره
تحصیلی

ﻣجمﻮع

ﺯن
ﻣﺮﺩ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی
242
13

ﺩﺭصﺪ
99/99
23/32

ﺩیپلم
کاﺭﺩﺍﻧی
کاﺭشناسی
کاﺭشناسی ﺍﺭشﺪ
ﺩکتﺮی

99
93
211
12
3

0/20
1/21
91/99
91/21
3
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ﺍﺑتﺪﺍیی
ﻣتﻮسطه ﺍﻭل
ﻣتﻮسطه ﺩﻭم

99
931
30

23/33
14/93
24/49

043

043

جﺪﻭل  9ﻧشان ﻣیﺩهﺪ که ﺑیشتﺮین ﻣیزﺍن پاسخگﻮیان
پژﻭهش ﺭﺍ ﻣعلمان ﺯن تشکیﻞ ﻣیﺩهنﺪ .که ﺑین آﻧﻬا
ﺑیشتﺮین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺪﺭک کاﺭشناسی ﻭ پس ﺍﺯ آن ﻣﺪﺭک
کاﺭشناسی ﺍﺭشﺪ ﺑا  91/21ﺩﺭصﺪ تشکیﻞ ﻣیﺩهنﺪ .ﺑیشتﺮین
حجم ﻧمﻮﻧه ﻣعلماﻧی ﻣیﺑاشنﺪ که ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣتﻮسطه ﺍﻭل
تﺪﺭیس ﻣیکننﺪ.
جدول  .2تﻮصیف ﺑاﺭﻭها ،ﺍﺭﺯش ﻭ آﮔاهی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ
شاخص های آن ﺑﺮ حﺴب ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی ﻭ ﺩﺭصﺪ
خیلی

فراوانی

باروها
2

ارزش
3

آگاهی
9

کم

درصد

3/13

3/3

3/21

فراوانی

21

09

13

درصد

9/14

1/99

23/32

فراوانی

939

903

992

درصد

21/93

43/13

13/13

فراوانی

941

929

14

درصد

42/14

09/01

91/33

خیلی

فراوانی

11

44

91

زیاد

درصد

91/99

92/14

4/49

فراوانی

043

043

043

درصد

933

933

933

کم
متوسط
زیاد

کل

ﺑﺮﺍساس جﺪﻭل شماﺭﻩ  2ﺑیشتﺮین تﻮﺯیع ﺑاﻭﺭهای ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی پاسخگﻮیان ﻣﺮﺑﻮط ﺑه سطح ﺯیاﺩ ( )42/14ﻭ
کمتﺮین ﻣیزﺍن ﻣﺮﺑﻮط ﺑه سطح خیلی کم ( )3/13ﺍسﺖ .ﺩﺭ
ﻣتغیﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﺍﺭﺯشهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیط ﺑیشتﺮین ﻣیزﺍن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑه سطح ﻣتﻮسط ( )43/13ﻭ کمتﺮین ﻣیزﺍن ﻣﺮﺑﻮط ﺑه
سطح خیلی کم که ﻓﺮﺍﻭﺍﻧی آن صفﺮ ﺍسﺖ ،ﻣیﺑاشﺪ .ﺩﺭ
آخﺮین ﻣتغیﺮ ،آﮔاهی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑیشتﺮین تﻮﺯیع ﻣﺮﺑﻮط
ﺑه سطح ﻣتﻮسط ( )13/13ﺍسﺖ ﻭ کمتﺮین تﻮﺯیع ﺑه سطح
خیلی کم ﺑا  3/21ﺩﺭصﺪ تعیین شﺪﻩ ﺍسﺖ.
طبق ﻓﺮضیه ﺍﻭل پژﻭهش ،ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﻣعلمان ﺍﺯ
ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی
ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍی آﺯﻣﻮن ﺍین ﻓﺮضیه ﺍﺯ آﺯﻣﻮن تاﺍﻭ کنﺪﺍل
ﺍستفاﺩﻩ ﻣیکنیم .ﺩﺭ جﺪﻭل  0ﺩﺭ هﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣقﺪﺍﺭ آﻣاﺭﻩ آﺯﻣﻮن
ﻭ سطح ﻣعناﺩﺍﺭی ﻧشان ﺩﺍﺩﻩ شﺪﻩ ﺍسﺖ .همان طﻮﺭ که
ﻣشاهﺪﻩ ﻣیشﻮﺩ ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت

ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی کاﺭﺑﺮﺍن ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی
ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑناﺑﺮﺍین ﻓﺮضیه ﺩﻭم پژﻭهش ﺑا سطح ﺍطمینان
 11ﺩﺭصﺪ ﻭ سطح ﻣعناﺩﺍﺭی  3/31تأییﺪ ﻣیشﻮﺩ.
جدول  .3ﺑﺮﺭسی ﺭﺍﺑطه ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت
ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
سطح

تعداد

آزمون

متغیر

مقدار

معناداری

نمونه

فرضیه

ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ
ﺍﺯ ﻭﺍت ساپ ﻭ
ﻓﺮهنگ
ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی

3/31 -3/312

043

تاییﺪ
ﻓﺮضیه

ﻓﺮضیه ﺩﻭم پژﻭهش که ﺑه ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﺑین ﻣیزﺍن
ﻣشاﺭکﺖ ﻭ ﻓعال ﺑﻮﺩن ﻣعلمان ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍت ساپ ﻭ
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا ﻣیپﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺑﺮﺍی آﺯﻣﻮن ﺍین
ﻓﺮضیه ﺍﺯ آﺯﻣﻮن تاﺍﻭ-کنﺪﺍل  bﺍستفاﺩﻩ شﺪ ﺩﺭ جﺪﻭل شماﺭﻩ
 4قﺪﺍﺭ آﻣاﺭﻩ آﺯﻣﻮن ﻭ سطح ﻣعناﺩﺍﺭی ﻧشان ﺩﺍﺩﻩ شﺪﻩ ﺍسﺖ .
همان طﻮﺭ که ﻣشاهﺪﻩ ﻣیشﻮﺩ ،ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ شبکه
ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣعلمان ﺭﺍﺑطه
ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍلبته ﻓﺮضیه ﺩﻭم پژﻭهش ﺑا سطح
ﺍطمینان  14ﺩﺭصﺪ ﻭ سطح ﻣعناﺩﺍﺭی  3/31تأییﺪ ﻣیشﻮﺩ .ﺑا
ﺩﺭ ﻧظﺮ ﮔﺮﻓتن ﺍین سطح ﻣعناﺩﺍﺭی ،ﻣیتﻮﺍن ﻧتیجه ﮔﺮﻓﺖ که
ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﻣیزﺍن ﻣشاﺭکﺖ ﻭ ﻓعالیﺖ ﻣعلمان ﺩﺭ ﻭﺍت ساپ،
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آنها تضعیف ﻣیشﻮﺩ.
جدول  .4ﺑﺮﺭسی ﻣیزﺍن ﻓعالیﺖ ﻭ ﻣشاﺭکﺖ ﻣعلمان ﺍﺯ شبکه
ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
متغیر

مقدار

ﻣیزﺍن ﻓعالیﺖ ﻭ
ﻣشاﺭکﺖ ﻣعلمان
ﺩﺭ ﻭﺍت ساپ ﻭ
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی

-3/340

سطح

تعداد

آزمون

معناداری

نمونه

فرضیه

ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی
ﻣطالب ﺍﺭﺍئه شﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍت ساپ ،ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
ﻣعلمان تقﻮیﺖ ﻣیشﻮﺩ .ﺑناﺑﺮﺍین ﻓﺮضیه سﻮم پژﻭهش ﺑا
سطح ﺍطمینان  11ﺩﺭصﺪ ﻭ سطح ﻣعناﺩﺍﺭی  3/39تأییﺪ
ﻣیشﻮﺩ.
جدول  .5ﺑﺮﺭسی ﺭﺍﺑطه ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی شبکه
ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
متغیر

مقدار

ﻭﺍقعی تلقی
کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی
ﺩﺭ ﻭﺍت ساپ ﻭ
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی

3/929

3/31
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ﻓﺮضیه سﻮم پژﻭهش ،ﺑین ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی
ﻭﺍت ساپ ﺍﺯ سﻮی ﻣعلمان ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا
ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍی آﺯﻣﻮن ﺍین ﻓﺮضیه ﺍﺯ آﺯﻣﻮن
تاﺍﻭ -کنﺪﺍل  bﺍستفاﺩﻩ شﺪﻩ ﺍسﺖ .ﺩﺭ جﺪﻭل  1آﺯﻣﻮن ﻭ
سطح ﻣعناﺩﺍﺭی ﻧشان ﺩﺍﺩﻩ شﺪﻩ ﺍسﺖ .همان طﻮﺭ که
ﻣشاهﺪﻩ ﻣیشﻮﺩ ،ﺑین ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی شبکه
ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣعلمان ﺭﺍﺑطه

معناداری

نمونه

فرضیه

3/39

تاییﺪ
ﻓﺮضیه

043

ﺩﺭ جﺪﻭل شماﺭﻩ  1ﺑه شاخصها ﻭ ﺍﺑعاﺩ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﺍﺭتباط ﺑا شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﺍشاﺭﻩ شﺪﻩ
ﺍسﺖ .ﺑﺮ ﺍساس ﻧتایج تﺤلیﻞهای ﺩﻭ ﻣتغیﺮی که ﺩﺭ ﺍین
جﺪﻭل آﻣﺪﻩ ﺍسﺖ ،ﻣیتﻮﺍن ﮔفﺖ که ﺩﺭ ﻣیان ﺍﺑعاﺩ ﻓﺮهنگ
ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﻭﺍت ساپ ﺑیشتﺮین تأﺛیﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺑعاﺩ ﺍﺭﺯش ﻭ
آﮔاهی ﻭ کمتﺮین تأﺛیﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑاﻭﺭها ﺩﺍشته ﺍسﺖ .ﺑناﺑﺮﺍین
ﻣیتﻮﺍن ﮔفﺖ کمتﺮین ﺍحﺴاس تعلق خاطﺮ ﻣعلمان ﻧﺴبﺖ ﺑه
ﺍﺑعاﺩ ﺍﺭﺯش ﻭ آﮔاهی ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺍﺑﺮﺍﺯ شﺪﻩ ﺍسﺖ.
همچنین ﺑیشتﺮین ﮔﺮﺍیش ﻭ تعلق خاطﺮ جﻮﺍﻧان ﻧﺴبﺖ ﺑه ﺑعﺪ
ﺑاﺭﻭهای ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﺩﺭ تعاﻣﻞ ﺑا ﻭﺍت ساپ
ﺍسﺖ.
جدول  .6سنجش ﺭﺍﺑطه ﺍﺑعاﺩ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑا تعاﻣﻞ
ﺩﺭ شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ
ابعاد

ﺭﺩ ﻓﺮضیه

سطح

تعداد

آزمون

فرهنگ
زیست
محیطی
ﺑاﻭﺭها
ﺍﺭﺯش ها
آﮔاهی

تعامل در شبکه اجتماعی وات ساپ
ﻣقﺪﺍﺭ
کنﺪﺍل

-3/311
-3/903
-3/901

ﮔاﻣا

کای
ﺍسکﻮئﺮ

سطح
ﻣعناﺩﺍﺭی

3/313
-3/023
3/243

94/113
94/333
91/933

3/91
3/33
3/32

ﺑه ﻣنظﻮﺭ ﻣشخص شﺪن سﻬم تأﺛیﺮ هﺮ یک ﺍﺯ
ﻣتغیﺮهای ﻣﺴتقﻞ ﺑﺮ ﻣتغیﺮ ﻭﺍﺑﺴته ﺑه تﺤلیﻞ ﺭﮔﺮسیﻮﻧی
پﺮﺩﺍخته ﻣیشﻮﺩ.

سیدمحمد شبیری :ﺭﺍﺑطه ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮمﺍﻓﺮﺍﺭ ﻭﺍت ساپ ﺑا ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻣعلمان

جدول  .7ﻣﺪل ﺭﮔﺮسیﻮﻧی چنﺪ ﻣتغیﺮﻩ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
ﻣعلمان
ﻣتغیﺮها
ﻣیزﺍن
ﺍستفاﺩﻩ
ﻣشاﺭکﺖ
ﻭ ﻓعال
ﺑﻮﺩن
ﻣعلمان
ﻭﺍقعی
تلقی
کﺮﺩن

ضﺮﺍیب غیﺮﺍستاﻧﺪﺍﺭﺩ
خطا
B
ﺍستاﻧﺪﺍﺭﺩ
3/313
3/301
-

ضﺮﺍیب
ﺍستاﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻣقﺪﺍﺭ t

سطح
ﻣعناﺩﺍﺭ

-3/313

-3/991

3/313

3/323

3/342

3/320

3/241

3/339

3/231
-

3/314

-3/931

-0/311

3/333

آﻣاﺭﻩهای ﻣﻮجﻮﺩ ﺩﺭ جﺪﻭل ﻓﻮق ﻧشان ﻣیﺩهنﺪ که
ﻣتغیﺮ ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی شبکههای ﺍجتماعی ﻭﺍت
ساپ ﺑا ﺑتای  93ﺩﺭصﺪ ﺑیشتﺮ ﺍﺯ سایﺮ ﻣتغیﺮهای ﻣﺴتقﻞ
ﺩیگﺮ ﺑﺮ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣعلمان تأﺛیﺮ ﻣیﮔﺬﺍﺭﺩ.
جﻬﺖ تأﺛیﺮ ﺍین ﻣتغیﺮ ﻧیز ﻣنفی ﺍسﺖ ﻭ ﺍین ﻣطلب ﺭﺍ ﻧشان
ﻣیﺩهﺪ که ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﻣیزﺍن ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن ﻣﺤتﻮﺍی ﻭﺍت
ساپ ﺍﺯ سﻮی ﻣعلمان ،ﻣیزﺍن ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی آﻧﻬا
ﻧیز تضعیف ﻣیشﻮﺩ .ﻣتغیﺮهای ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺑا ﺑتای 1
ﺩﺭصﺪ ،ﻣشاﺭکﺖ ﻭ ﻓعال ﺑﻮﺩن ﻣعلمان ﺑا ﺑتای همچنین 2
ﺩﺭصﺪ ﺑه تﺮتیب ﺑﺮ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣعلمان تأﺛیﺮ
ﺩﺍﺭﻧﺪ.
نتیجهگیری و بحث
حفاظﺖ ﺍﺯ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﺑه آحاﺩ جاﻣعه ﻭﺍﺑﺴته ﺍسﺖ ﻭ طﺮﺯ
تلقی ﺍﺯ ﺍﺭﺯش ها ،ﺑاﺭﻭ ﻭ آﮔاهی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺭﻓتاﺭ ﺑا ﻣﺤیط
ﺯیﺴﺖ تاﺛیﺮ ﻣی ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ،ﻭخاﻣﺖ ﺑﺤﺮﺍن های ﻣﺤیطی
ﺯیﺴﺖ تا حﺪی ﺍسﺖ که حیات ﺍﻧﺴان ﻭ سایﺮ ﻣﻮجﻮﺩﺍت ﺑﺮ
کﺮﻩ خاکی ﺭﺍ ﺑه ﻣخاطﺮﻩ تﺤلیﻞ ﺍﻧﺪﺍخته ﺍسﺖ .ﺑه طﻮﺭی که
تﻮسعه ﻭ ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺍﺯ ضﺮﻭﺭیات،
حفاظﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣی ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺭتباطات ﻧقش تعیین کننﺪﻩ ﺍی ﺩﺭ ﻓﺮهنگ ﻭ شکﻞ
ﺩهی ﻧگﺮش ﻭ ﺭﻓتاﺭ ﺍیفا ﻣیکنﺪ .ظﻬﻮﺭ ﺍﺭتباطات ،ﺩﺭیچه
جﺪیﺪی ﻓﺮﺍﺭﻭی جﻬان ﮔشﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ جنبههای ﮔﻮﻧاﮔﻮن
ﺯﻧﺪﮔی ﻓﺮﺩی ﻭ ﺍجتماعی ﺍﻧﺴانها تاﺛیﺮ ﮔﺬﺍشته ﺍسﺖ .ﺍﻧﺴان
تالش ﻣیکنﺪ ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﺩﺍﻧش خﻮﺩ ﺩﺭ ﺍین ﺯﻣینه ﺍﺯ آن ﺑه

شکﻞهای ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﺍستفاﺩﻩ کنﺪ (تﻮالیی ﻭ همکاﺭﺍن،
 .)9011ﻭجﻮﺩ شبکه ﺍجتماعی ﻧیز یکی ﺍﺯ ﻣﻮضﻮعات ﻣﻬم ﻭ
ﮔﺴتﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻓضای ﺍﺭتباطات ﺍسﺖ که ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴیاﺭی ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺭ ﺯﻣینههای ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﺍﺯ آن ﺍستفاﺩﻩ ﻣیکننﺪ .شبکه
ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﺩﺭ ﺑین شبکههای ﺍجتماعی ﻣﻮﺭﺩ
ﺍستفاﺩﻩ ،ﻣﺤبﻮﺑیﺖ خاصی ﺑین ﻣﺮﺩم ﺍیﺮﺍن ﺩﺍﺭﺩ .ﺑکاﺭﮔیﺮی ﺍﺯ
ﺍین شبکه ﺍجتماعی ﺑﺮﺍی تﻮسعه ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻭ
سمﺖ ﻭ سﻮ ﺩﺍﺩن ﺑﺮ ﺍﺭﺯشﻬا ،ﺑاﻭﺭها ﻭ آﮔاهی ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی
ﻣﺮﺩم ﺍستفاﺩﻩ ﻧمﻮﺩ .ﻭﺍقعیﺖ ﺍین ﺍسﺖ که ﺭیشۀ ﺍصلی
ﺑﺤﺮﺍنهای ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺩﺭ ﺯﻣان حاضﺮ ﺭﺍ ﺑایﺪ ﺩﺭ ﻧگاﻩ ﻭ
تفﺴیﺮ ﻓﺮهنگی ﺑشﺮ ﺍﺯ ﻣﺤیط ﺯیﺴﺖ طبیعی جﺴتجﻮ کﺮﺩ ،ﺍﺯ
ﺍین ﺭﻭ ﺩیﺪﮔاﻩ جﺪیﺪ ﺩﺭ پایﺪﺍﺭی ﺑایﺪ عالﻭﻩ ﺑﺮ عﻮﺍﻣﻞ ﻓنی،
ﻣتﻮجه ﺍﻧﺴان ﻭ ﺍﺑعﺪ ﻓﺮهنگی ﺑاشﺪ (ﻣﺤقق ﺩﺍﻣاﺩ)9033 ،
ﺩﺭ ﺍین پژﻭهش تالش شﺪ تا ﺭﺍﺑطه ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮم ﺍﻓﺮﺍﺭ
ﻭﺍت ساپ ﺑا ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ ﻣﺤیط ﺯیﺴتی ﻣعلمان ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭسی قﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ ﻭ ﻧقش شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﺩﺭ
ﻣیزﺍن ﺍﺭتقای ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣﻮﺭﺩ تﻮجه قﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ.
ﻧتایج ﺑه ﺩسﺖ آﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍین پژﻭهش ﻧشان ﻣیﺪهﺪ که ﺩﺭ
ﺯﻣینه تأﺛیﺮ ﻭ پیاﻣﺪهای شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﺑﺮ ﺭﻭی
ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﻣیتﻮﺍن ﮔفﺖ که ﺑین ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ
ﺍﺯ ﻭﺍت ساپ ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭ ﻣعکﻮس ﻭ ﺑین ﻭﺍقعی تلقی کﺮﺩن
ﻣﺤتﻮﺍی شبکه ﺍجتماعی ﻭﺍت ساپ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﻣعلمان ﺭﺍﺑطه ﻣعناﺩﺍﺭ ﻣثبتی ﻭجﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ یعنی هﺮچه
ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍت ساپ ﺍﻓزﺍیش پیﺪﺍ کنﺪ ،ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﻣعلمان ضعیف تﺮ ﻣیشﻮﺩ .ﻭجﻮﺩ ﺭﺍﺑطه ﻣعکﻮس ﻭ
ﻣعناﺩﺍﺭ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑا تعاﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﺍت ساپ ﻧشان
ﻣیﺩهﺪ که ﻣتناسب ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﻣیزﺍن ﺍستفاﺩﻩ ﺩﺭ ﺍین شبکه
ﺩﺭ ﻣیان ﻣعلمان ،شناسهها ﻭ ﻣؤلفههای ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی ﺩستخﻮش ﺩﮔﺮﮔﻮﻧی ﻣیشﻮﺩ ﻭ ﺍحﺴاس تعلق خاطﺮ
ﺑه شاخصهای ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ،ﻣاهیتی ﺍﻧتخاﺑی ﺑه
خﻮﺩ ﻣیﮔیﺮﺩ؛ ﺩﺭ ﻧتیجه آن ﺑﺮخی ﺍﺯ ﺍﺑعاﺩ ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ
ﻣﺤیطی تضعیف ﻣیﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ تﺤلیﻞ ﻧقش شبکههای ﺍجتماعی همچﻮن ﻭﺍت ساپ
ﺩﺭ تضعیف ﻓﺮهنگ ﺯیﺴﺖ ﻣﺤیطی ﺑایﺪ ﮔفﺖ ﺩﺭ جاﻣعه ﻣا ﺍﺯ
ﺍینتﺮﻧﺖ ،شبکههای ﺍجتماعی ﻣجاﺯی ﻭ ﻣاهﻮﺍﺭﻩ ﺍکثﺮﺍً ﺑه
صﻮﺭت ﻣنطقی ﺍستفاﺩﻩ ﻧمی شﻮﺩ ﻭ ﺍین ﺭساﻧهها ﻭ ﺍﻣکاﻧات
ﺍطالعاتی ﻭ ﺍﺭتباطاتی ،ﺑیشتﺮ ﻣﺮﻭج ﻓﺮهنگ ﻣاﺩی ﻧگﺮ ،لﺬت
جﻮ ﻭ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍیاﻧه غﺮﺑی هﺴتنﺪ ،همچنین تعاﻣﻞ ﺩﺭ ﻓضای

ﻣجاﺯی تأﺛیﺮ ﺩﻭﮔاﻧه ﺍی ﺑﺮ ﺍﺑعاﺩ ﻓﺮهنگی ﻣعلمان ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑه
طﻮﺭی که ﺑا ﺍﻓزﺍیش ﺩستﺮسی ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣنﺪی ﺍﺯ ﻣجاﺭی ﻧﻮین
ﺍطالعاتی ﻭ ﺍﺭتباطی ﻭ ﺍﻓزﺍیش ﻣﺪت ﺯﻣان ﺍستفاﺩﻩ ﻭ ﻧﻮع
ﻣصﺮف ﺑه ﺩلیﻞ تأﺛیﺮپﺬیﺮی ﺍﻓق ذهنی ﻭ ﺑینشی ﻭ ﺍﺭتقا ﻭ
ﮔﺴتﺮش جﻬﺖ ﮔیﺮیهای شناختی ،عاطفی ﻭ عملی ﺍﺯ شﺪت
ﺍﺑعاﺩ پیاﻣﺪی ﻭ تجﺮﺑی کاسته ﻣیشﻮﺩ.
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on the promotion of environmental
culture, which was surveyed and
selected by random sampling from 19
educational districts of 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 significant positive
correlation between the amount of use
and the amount of participation and
activity of teachers in the use of
WhatSapp, the inverse relationship
between the true perception of Wat's
content and the environmental culture
of teachers. That is, the greater the use
and involvement of teachers in the use
of WhatSapp will diminish the cultural
prominence of their environment. The
findings also point to the fact that
teachers use WhatSapp to suit their
cultural needs.
Key
word:
social
network,
WhatsApp, Environmental culture.
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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
they are technical. 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
purpose of this study was to investigate
the effect of WhatSapp social network

