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 چکیده
ی ها آموزشدر آموزش اعم  ازجمله های اجتماعی باعث شده است تا کاربردهای جدیدیرشد شبکه

هدف این پژوهش، دیداری، شنیداری و نوشتاری( برای این ابزار تعریف شود. ) یضمنیررسمی و غرسمی، 

 .زیستی دانشجویان بود حیطرفتار گردشگری م ارتقای بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر

های کنش ارتباطی هابرماس، نظریه کلی و ولخارت در مورد  چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه

این پژوهش از نظر  بندی شده است. ای، صورت یر گروه، نظریه ارتباط جمعی و نظریه جامعه شبکهتأث

گروه کنترل بوده است. نمونه موردمطالعه  آزمون با پس -آزمایشی در قالب پیش آزمون شناسی، نیمه روش

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و  04شامل 

 نشان داد ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانسبندی شدند.  طور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه به

زیست دانشجویان در دو مرحله پیش آزمون و  فتار گردشگری حامی محیطداری در بین ر یمعنکه تفاوت 

اجتماعی تلگرام بر رفتار  زیست با کاربرد شبکه محیط آموزش تأثیر دهنده نشانپس آزمون وجود دارد که 

که  مقایسه میانگین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان داد بوده است.زیستی دانشجویان  محیط

ر رفتار در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، باالتر بوده است. نتایج آزمون تعقیبی شفه میانگین متغی

درصد  75در حدود و  زیستی گروه تلگرام نسبت به کنترل بود نیز بیانگر باالتر بودن میانگین رفتار محیط

های  زشی )آموزشی آمو زیستی گروه آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوه واریانس رفتار گردشگری محیط

 زیستی تلگرامی( قابل تبیین بوده است. محیط

 زیستی. آموزش، تلگرام، شبکه اجتماعی، رفتار محیط های کلیدی:واژه

                                                           
 (mdrezaee@pnu.ac.ir)زیست دانشگاه پیام نور گروه آموزش محیط عضو هیات علمینویسنده مسئول:  1
 زیست دانشگاه پیام نور ه آموزش محیطدانشیار گرو 2
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 مقدمه

در  رگذاریتأثی به سرعت در حال رشد است، به طوری که امروزه به عاملی ا دهیپدگردشگری، 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی  یممزایای مستقیم و غیرمستق کننده نیتأمتوسعه نواحی و 

است. در حال حاضر، صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و  شده لیتبدزیادی برای جامعه میزبان، 

 )میر است شده لیتبدخودروسازی، به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال، 

است. نیازی که ریشه در سطوح  گردشگری یک نیاز انسانی(. 141: 1131فردی و همکاران، 

نیازهای مادی و جسمانی، نیاز تعلق، نیاز احترام و نیاز به خودشکوفایی دارد. از منظر روانشناسی، 

شخصیت انسان سطوحی از نیازهای فردی، گروهی و اجتماعی دارد که نیاز به گردشگری در سطوح 

اما این  (؛0: 1131زاده،  مهرعلی) کند ا میتر و واالتر نیازهای انسانی موضوعیت پید تر و عالی عمیق

ی نسبت به ا عمدههای  کند، موجب پدید آمدن نگرانی هایی که ایجاد می پدیده در کنار فرصت

 توان یم، درواقعزیست و میراث طبیعی، تاریخی. فرهنگی جوامع محلی شده است.  تخریب محیط

ی، مخرب ریغیع جهان، صنعت پاک و ترین صنا اذعان کرد که گردشگری به عنوان یکی از بزرگ

 (.2417و همکاران،  1)اسلوکومشود  محسوب نمی

فرهنگی و  ،اجتماعی ،اقتصادی اثراتتجربه ثابت کرده است که گردشگری همـواره دربردارنده 

فرهنگی گردشگری ازجمله و  . آثار اجتماعیاستگردشگر  رندهیفراوانی بـر منـاطق پذ زیستی محیط

عالوه بر  . توسعه گردشگریشوند یم، محسوب ظات توسعه گردشـگری در هر منطقهمالح نیتر مهم

مثبت اجتماعی و  اثراتدارای  ها بر جوامع میزبان داشته باشد، تواند از این جنبه اثرات سوئی که می

کشور با نحوه  منطقه و ایجاد امکان آشنایی مردم. 1از:  اند عبارت ها آنترین  که مهم فرهنگی است

ایجاد . 1 ؛میزبان افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم جامعه. 2ملل؛ جوامع و دگی سایر زن

ایجـاد . 7غنی شـدن تجـارب فرهنگـی افـراد جامعـه؛ . 0وسعت نظر و بسط حوزه دید مردم؛ 

       محافظت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور؛. 1های فرهنگی به جهانیان؛  امکـان انتقـال ارزش

     امکـان استفاده از تسهیالت تفریحی و فرهنگی برای مردم جامعه؛. 1های ملـی؛  احیای سنت. 5

متنوع  یها ایجاد احتـرام متقابل بین مردمی بافرهنگ. 14های عمومی؛ و  افزایش فضاها و مکان. 3

ای  رده، صنعت گردشگری، همچنین، دارای آثار اقتصادی گستها نیافزون بر ا(. 03: 1117)زاهدی،

: 1112نیز هست. ایجاد اشتغال و دستیابی بـه درآمد ارزی پایدار و مناسب )مکیان و نادری بنی، 

اقتـصادی، کـاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای مردم  یها تیافزایش اشتغال و تنوع فعال(. 247

( 01 :1117، و امکانـات موجـود )زاهـدی ها رساختیدرآمد، ارتقای سطح زندگی مردم، بهبود ز کم

 .روند یتأثیرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری به شمار م نیتر از مهم

زیست عالوه بر  زیست، رابطه تنگاتنگی وجود دارد، زیرا محیط بین گردشگری و محیط

ی از گردشگری، خود نیز جاذبه بسیار مهمی برای این صنعت و گردشگران، به شمار ریرپذیتأث

                                                           
1 Slocum  
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زیستی مثبت و هم منفی به همراه داشته باشد  تواند هم اثرات محیط ری میبنابراین، گردشگ؛ دیآ یم

زیستی و حتی فرهنگی و  ها برای حفظ منابع محیط ضرورت ازجملهکه پیشگیری از اثرات منفی، 

 زیستی محیطأثیرات منفی ت (.11: 1131صالحی و همکاران، است ) ریگردش پذاجتماعی منطق 

 وپاش ختیلودگی خـاک، آلـودگی آب، مـشکل تـراکم ترافیکـی، رگردشگری شامل آلودگی هوا، آ

آسیب به بناهای تاریخی،  مشکالت مربوط به کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، ها، زباله

؛ (2447، 2و حسین 1آلتینای) تهاس نیوحش و مانند ا تخریب گیاهان طبیعی، تخریب حیات

ریزی و توسعه گردشگری،  زیست، برای برنامه و محیط بنابراین، شناخت رابطه بین گردشگری

 رسد. ضروری به نظر می

است.  موردتوجههستند که امروزه بسیار  2ابزارهای وب  ازجملهمجازی  1های اجتماعیشبکه

پذیری بسیار باالیی داشته و امکانات وسیع با دسترسی ساده را در اختیار  ها، انعطاف این شبکه

شناسی و توسط  انسان در 1304. مفهوم شبکه اجتماعی، اولین بار در سال ندده کاربران قرار می

، این مفهوم توسط بوت و بارنز، 1374، معرفی شد. سپس در اواسط دهه 0رادکیلف براون

های اجتماعی شبکه (.11: 1130ی، نیالد شهابقرار گرفت )فرزانه و فالحتی  مورداستفاده

های اجتماعی، مفاهیمی کالن هستند که به گیرد. رسانه یمر های اجتماعی قرازیرمجموعه رسانه

های . شبکهاند آمدههای جدید ارتباطی چون اینترنت و تلفن همراه پدید واسطه پیدایی شبکه

 درواقعاند. ها بنیان نهاده شدهاجتماعی به علت بی مکانی حاکم بر اینترنت بر عالیق افراد و گروه

های شبکه اجتماعی با فراهم . این وب سایتاند بناشدهمشارکت همگانی  های اجتماعی بر پایهشبکه

 طور بهای که پیش از ایـن جذابیت کمی داشته، کردن انگیزه و هدف برای فعالیت در رسانـه

ی ا رسانههای جدید  یفناورین محورهای این تر عمدهکشند. ای افراد را بـه دنیای آنالین میفزاینده

از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطب است. در این ارتباط جدید، رفتار  زمان هماستفاده 

شود. این مخاطب در برابر رسانه هم دچار دگرگونی و از مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل می

ها، شود. در نسل جدید رسانهها میرابطه دوسویه باعث ایجاد ساختاری نوین در نسل جدید رسانه

    :1130جاللی، است )ها عالوه بر ارائه خطی دارای خاصیت گزینش از طرف مخاطب نیز امهبرن

11-13.) 

که از طریق یک یا چند نوع از  شده لیتشکهایی عموماً فردی یا سازمانی ها از گروه این شبکه

مگرا را به شبکه ه مؤثراند و در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده، کارکرد ها به هم متصلوابستگی

ها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.  آن روزافزونکشند و موفقیت و محبوبیت  تصویر می

ها امکان  رود که افراد با عضویت در آنهای به کار میاین واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاه

ی تولیدات متنی، صوتی و رگذا اشتراکها، به  یابی به اطالعات سایر اعضا، آشنایی با عالیق آندست

                                                           
1 Altinay 
2 Husain 
3 Social Networks 
4 Radcliffe-Brown 
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 هایی بر اساس عالیق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا تصویری و نیز تشکیل گروه

هایی است تمامی زمینه اندازه بههای اجتماعی توان گفت که وسعت کاربردهای شبکهکنند. میمی

 قرارگرفتهمتفکران و کارشناسان  موردتوجه قدر آنکه امروزه بشر در آن به فعالیت مشغول است و 

)قاضی نوری و همکاران،  است شده مطرح 21است که به عنوان بعد کلیدی قدرت در جهان در قرن 

است. فارغ از  داکردهیپای  های اجتماعی، کاربرد ویژه از سوی دیگر استفاده از شبکه(. 11: 1131

ادگی و دوستانه، آموزشی و های اجتماعی مجازی )خانواختصاصی بودن حوزه عملکرد شبکه

های اجتماعی مجازی، کنش متقابل دانشگاهی، تجاری و سرگرمی( امکانات و نوع طراحی شبکه

     صورت  ها چت رومها یا مجازی بین کنشگران را نسبت به آنچه پیش از این در فضای وبالگ

یدئوها، عکس، پذیرد، کامالً متنوع و متفاوت ساخته است و ویژگی اختصاصی ساختن ومی

پروفایل صاحب صفحه برای افراد خاص، ویژگی  تیرؤیا عدم  تیرؤو حتی  ها وارنوشتهید

کاستلز، دهد )ی است که فردیت را تقویت کرده و گستره تعامل اعضا را افزایش میفرد منحصربه

1131 :115.) 

فرصت خوب  ، اما به عنوان یکهستندها و تهدیداتی های اجتماعی گرچه دارای آسیبشبکه

توان به آن نگاه کرد که دارای مزایای فراوانی برای کاربران است که برخی از این مزایا به شرح می

 (:115: 1131زاده،  باشند )قاضی زیر می

 انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات -

 های مختلفامکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ  -

 گیری و تقویت خرد جمعیشکل  -

 های دیگرانها، افکار و سلیقهها به صورت آزادانه و آشنایی با ایدهامکان بیان ایده  -

 کارکرد تبلیغی و محتوایی  -

 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان  -

 سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبییکپارچه  -

 اجتماعیهای مفید توسعه مشارکت  -

 افزایش سرعت در فرایند آموزش - 

های تخصصی و ی در توسعه آموزشمؤثرهای اجتماعی اینترنتی، نقش بسیار شبکه تردید،بی

عمومی دارند. گرچه به علت عدم امکان نظارت علمی، بسیاری از محتواهای اینترنتی هنوز به مرتبه 

های اینترنتی های اجتماعی یکی از عرصهشبکه حال نیدرعاند، اما قابل قبولی از اعتبار علمی نرسیده

های اقدام به آموزش و انتقال دانسته خودجوشبه صورت  ها آنشماری در هستند که کاربران بی

های اجتماعی علمی و آموزشی کنند. عالوه بر این، شبکهتخصصی و عمومی خویش به دیگران می

 یا آموزش الکترونیکی، مشغول فعالیت هستند آموزش از راه دور باهدفنیز به صورت تخصصی و 
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آموزان و های اجتماعی آموزش مجازی، دانش(. با استفاده از شبکه2411و همکاران،  1ایسا)

و برقراری رابطه  سؤالکه نیازمند  هرلحظهتوانند دامنه فرایند یادگیری خود را در دانشجویان می

 .(2411و همکاران،  2کیمند )دههای کالس گسترش باشند، به خارج از محدوده

های مختلف است. امکاناتی از سازی امکانات پایگاههای اجتماعی، یکپارچهمزیت اصلی شبکه

قبیل ایجاد صفحات و پروفایل شخصی، ساخت وبالگ، جستجوی اینترنتی، اطالع از اخبار و 

ها که تا پیش از این فایلها( و فضای آپلود و فروم ها چت رومرویدادها و شرکت در فضاهای گفتگو )

شدند، اکنون از طریق تنها یک ها باید عضو سایتی می کاربران برای استفاده از هر کدام از آن

های اینترنتی بزرگ های اجتماعی به راحتی به پایگاهشبکه سایتپذیر است. وبعضویت ساده، امکان

ها  کنند و از امکانات آنخلی برقرار میهای تخصصی، لینک داگوگل، یاهو و حتی پایگاه ماننددنیا 

 (.115: 1131زاده،  قاضیکند )سایت خود استفاده میدر وب

رسان است که تمرکزش را روی سرعت انتقال پیام و  یک برنامه پیامشبکه اجتماعی تلگرام 

توانید  امنیت گذاشته است. این برنامه بسیار ساده و استفاده از آن رایگان است. با تلگرام شما می

هایی با  دهد تا گروه عکس، ویدئو، متن و هر نوع فایلی را ارسال کنید. این برنامه به شما اجازه می

توانید شماره تلفن خود را بنویسید یا افراد را با نام کاربری  نفر ایجاد کنید. شما می 14444 تیظرف

های  های سایر شبکه و قابلیت یلایم، کوتاه  به عبارت دیگر تلگرام ترکیبی از پیام ؛وجو کنید جست

 افکارنتایج نظرسنجی مرکز چشمگیری یافته است.  گسترشاست که کاربرد آن در ایران،  اجتماعی

اجتماعی که با  یها شبکهطرح دیدگاه مردم در خصوص در قالب دانشجویان ایران )ایسپا(  یسنج

 1137در سال  استان کشور 11ی سال به باال 11پرسشگری از چهار هزار و چهارصد نفر از افراد 

های  درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکه 71انجام شد، نشان داد که در مجموع 

شبکه  نیپرطرفدارتربر اساس نتایج این نظرسنجی، شبکه اجتماعی تلگرام به  .اجتماعی هستند

سال  11رصد مردم باالی د 7/15است؛ به این ترتیب که  شده لیتبداجتماعی در بین مردم ایران 

سال به باالی کشور را طبق  11اند عضو تلگرام هستند. اگر جمعیت افراد  کشور اعالم کرده

میلیون  24توان گفت حدود  میلیون نفر در نظر بگیریم می 70برابر با حدود  1134سرشماری سال 

توان گفت  براین اساس می .سال سن دارند عضو تلگرام هستند 11نفر از شهروندان ایرانی که باالی 

های  سن استفاده از شبکه چراکهمیلیون نفر است؛  24تعداد کاربران تلگرام در ایران بیش از 

سال است. همچنین از بین کسانی که حداقل عضو یکی از  11زیر  قطعاًاجتماعی در ایران 

 (.1137ایسپا، ) هستنددرصدشان عضو تلگرام  51 ،های اجتماعی هستند شبکه

دیگر، تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست.  توجه قابلچنین نکته هم

پر های  سایت وب 11رسان در ایران است و رتبه  ترین پیام سایت که در حال حاضر پرمخاطب این وب

تلگرام   ازدرصدی  00جای گرفته و پس از ایران که با بازدید  011را دارد، در جهان در رتبه  دیبازد
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درصد، اسپانیا با  1/0درصد، ایتالیا با  0/14رسان است، روسیه با  رقیب این پیام کننده بی استفاده

 (.2411، 1الکسا تیسا اند )وب قرارگرفتههای دوم تا پنجم  درصد در رتبه 3/2درصد و برزیل با  5/1

 نیتر شیکه ب ییها های ارتباطی و رسانه آموزشی، تعیین کانال های در طول طراحی پیام

های اجتماعی،  بنابراین، با توجه به نقشی که شبکهدارند، ضروری است؛  اثربخشی را در گروه هدف

های  ها در آموزش زیست داشته باشند، مطالعه نقش آن های ضمنی محیط در آموزش توانند یم

جویان ضروری به دانش ازجملهزیستی اقشار مختلف جامعه  زیستی برای ارتقای رفتار محیط محیط

 توانند یمجامعه که  کرده لیتحصزیستی دانشجویان به عنوان قشر  رفتار محیطزیرا ؛ رسد یمنظر 

ی مختلف ها هیالها و  نمایندگان فرهنگ زیستی در خانواده باشند و نیز های محیط سفیر آموزش

ی آن ریگ شکلزمه ، از اهمیت خاصی در جامعه برخوردار است و الروند یماجتماعی نیز به شمار 

زیستی  بنابراین، رفتار محیط؛ (1130رضائی و شبیری، است )زیستی مناسب  ی محیطها آموزش

دانشجویان و بررسی رابطه آن با متغیرهای گوناگون، شایسته بررسی و مطالعه علمی است. وسعت 

ی ارزشمند ها (، به عنوان سرمایه1130انصاری و فکور، کشورمان )جمعیت دانشجویی  توجه قابل

های خود سهم  نگرش و رفتار خانواده رییتغتوانند در  ملی و داشتن این باور که این قشر خود می

 سازد. های ارزشمند را هر چه بیشتر آشکار می مهمی داشته باشند، لزوم استفاده از این ظرفیت

های  از شبکه موضوع این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یکی

زیستی دانشجویان  در میان رده سنی دانشجویان بر رفتارهای گردشگری محیط ژهیبه وپرمخاطب 

های  آموزش گذاران سیاستدانشگاه پیام نور استان مرکزی است. اهمیت این پژوهش در آن است که 

شبکه در ارتقای  از طریق این شده ارائهزیستی  های محیط زیستی را با تأثیر برنامه گردشگری محیط

جامعه آشنا ساخته و  رگذاریتأثزیست دانشجویان به عنوان قشر  رفتار گردشگری حامی محیط

ی تأثیر سایر بررس موردهای مشابه در  مبنایی برای مطالعات آتی برای انجام پژوهش تواند یم

ها  سازی برنامه بهینه ها جهت های مختلف و استفاده از نتایج آن از طریق رسانه شده  ارائههای  برنامه

 زیستی باشد. های گردشگری محیط های آتی آموزش ریزی و برنامه

داخلی و  های هـای اجتماعی مجازی و مرور اجمالی پژوهش های ذکرشده برای شـبکه ویژگی

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات،  اجتمـاعیهای  شبکه دهد کـه پیشین نشان می خارجی

های  باوجوداینکه پژوهش د،نتبـدیل شـو های مختلف آموزش در حوزهاری قوی برای ند به ابزنتوا می

زیستی صورت  های محیط آموزش و بعضاً آموزش های اجتماعی در متعددی در زمینه نقش شبکه

 به پژوهشی که به صورت نیمه گرفته است، لیکن محققین در بررسی پیشینه داخلی و خارجی

طور مشخص شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای  به ها و ررسی تأثیر این شبکهای به ب آزمایشی و مداخله

زیستی پرداخته باشد، برخورد نکردند. اهمیت این پژوهش در آن است که  رفتار گردشگری محیط

های  زیستی را با تأثیر کاربرد تلگرام به عنوان یکی از شبکه های محیط گذاران آموزش سیاست
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زیستی مرتبط با گردشگری دانشجویان به عنوان قشر  های محیط وزشاجتماعی پرمخاطب در آم

های مشابه در  تواند مبنایی برای مطالعات آتی برای انجام پژوهش تاثیرگزار جامعه آشنا ساخته و می

ها جهت  های مختلف و استفاده از نتایج آن های اجتماعی و نیز رسانه موردبررسی تأثیر سایر شبکه

 در این زمینه باشد. های آتی ریزی هسازی برنام بهینه

ی این پژوهش در قالب ها سؤالبا توجه به اهمیت موضوع و در جهت اجرای فرآیند پژوهش، 

زیست  آیا کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیط  های گزاره

بندی  ه میزان است؟ صورتبه چ تأثیردارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این  تأثیردانشجویان 

 شد.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ترین و  پردازند. قدیمی زیستی می های مختلفی به مسأله رفتارهای محیط مدل و ها هینظر

زیست، مدل شناخت و کنش عمومی است که مبتنی بر پیشرفت  ترین مدل رفتار حامی محیط ساده

زیست است. از   رفتار حامی محیط  تیدرنهاو  زیست زیست به آگاهی محیط خطی از دانش محیط

های   پژوهش(. 1: 1137ای و همکاران،  سبزهاست )ثابت شد که این مدل اشتباه  1354اوایل دهه 

، رضائی و شبیری، 1134، زادهمیکر، صالحی و 1134، صالحی، 1111)فردوسی و همکاران،  مختلف

( نشان 1137ای و همکاران،  ، سبزه1137ی، امامقل، صالحی و 1130، رضائی و شبیری، 1131

زیستی یا همان رفتار حامی  اند که در بسیاری از موارد، آگاهی و نگرش به رفتار محیط داده

شوند. در پاسخ به این سؤال که چرا افزایش آگاهی یا نگرش، الزاماً به  زیست منجر نمی محیط

پردازان به مسأله شکاف در  نظریه بسیاری از ،انجامد زیست نمیافزایش رفتارهای حامی محیط

 .اند کرده اشارهمقیاس 

(، تحت عنوان 1357) 2و آیزن 1زیستی را فیش بین ی رفتارهای محیط ها درزمینه یکی از نظریه

. بعدها این نظریه مورد تجدیدنظر قرار (1333، 7و فوهرر0کیاسر اند ) مطرح کرده 1فعالیت تفکر شده

 5بسط داده شد. بر طبق این نظریه، مقصد رفتاری 1شده ریزی ر برنامهگرفت و تحت عنوان نظریه رفتا

ها و معیارهای  از پیشایندهای بدون واسطه رفتار آشکار است که به نوبه خود قصد رفتار تابع نگرش

ها فقط ارزیابی از  های مشخص است. در این نظریه، نگرش شخص برای انجام دادن فعالیت 1ذهنی

شوند، بلکه برآوردی از احتمال این پیامدها نیز هستند. اطالعات و  ل نمیپیامدهای خاص را شام
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های ضروری برای هر نگرش است، ولی معیارهای ذهنی به نیرومندی  شرط دانش واقعی از پیش

شود و معیارهای ذهنی فرد  کارگیری این عقاید اطالق می عقاید هنجاری و انگیزشی برای به

 (.1314آیزن و فیشن بین، هستند )ی و اخالقی های اجتماع برآوردی از ارزش

تأثیر عوامل بیرونی یا خارج از کنترل شخص  (شده ریزی نظر شده )رفتار برنامه در نظریه تجدید

زیستی به دامنه وسیعی از اثرات خارج از کنترل شخص،  شود. رفتار محیط نیز در نظر گرفته می

تر یا  زیستی را آسان انجام رفتارهای محیطبه عبارت دیگر، فشارهای موقعیتی، ؛ حساس است

شده شامل فشارهای رفتاری خارج از کنترل  ریزی بنابراین نظریه رفتار برنامه؛ کند دشوارتر می

زیستی مفیدتر  بینی رفتارهای محیط اشخاص نیز هست و در مقایسه با فعالیت تفکر شده در پیش

 (.3: 1137ای و همکاران،  )سبزه است

به فرا تحلیل « زیستی مدل رفتار مسئوالنه محیط»ای به نام  در مقالهرفورد و تامرا هاینز، هانگ

که شباهت زیادی پرداختند  به بعد 1354از سال زیست  تحقیق مربوط به رفتار حامی محیط 121

زیستی را در سه مقوله  ها، متغیرهای مؤثر بر رفتارهای محیط آنبه نظریه فیش بین و آیزن دارد. 

. متغیرهای شناختی بندی کردند ی، طبقهشناخت تیجمعای شناختی، روانی اجتماعی و متغیره

های  زیستی هستند و متغیرهای روانی اجتماعی مربوط به ویژگی بخش محیط شامل عوامل آگاهی

ها، حیطه کنترل، موقعیت  ها از خودشان و دیگران است و شامل نگرش شخصیتی افراد و درک آن

(. به نظر هاینز، 2411، 1)اردوغان پذیری شخصی و تعهدات زبانی هستند اقتصادی، مسئولیت

گیرد  زیست است. هاینز نتیجه می احساس وظیفه یا تعهد افراد در برابر محیط  پذیری نشانه مسئولیت

زیست وجود دارد و دانش  تری نسبت به محیط تر باشد رفتار مسئوالنه پذیری بیش هر چه مسئولیت

 (.1311و همکاران،  2هاینزاست )زیستی  محیط مسئوالنه نیاز اقدام  پیش

پذیری  بندی دانش، جزء متغیرهای شناختی است. نگرش، منبع کنترل، مسئولیت در این طبقه

اند. سن، درآمد، جنسیت و  شده شناختی شناخته شخصی و تعهد شفاهی به عنوان متغیرهای روان

 همان(.) رندیگ میوضعیت تأهل جزء متغیرهای جمعیت شناختی قرار 

های روانی  بیست سال پس از هاینز و همکاران، بامبرگ و موزر، فرا تحلیلی جدید از شاخص

زیست انجام دادند. فرا تحلیل بامبرگ و موزر بر اساس اطالعاتی بود که  اجتماعی رفتار حامی محیط

تمایل به »دهد  مینمونه موردبررسی به دست آوردند. نتایج تحقیق بامبرگ و موزر نشان  75از 

ها رفتار حامی  دارد. آن« زیستی محیط رفتار »و « زیستی آگاهی محیط» نیرابنقش میانجی « کنش

، 0و موزر 1بامبرگدانستند )« نفع اجتماعی»و « نفع شخصی»های  زیست را متأثر از انگیزه محیط

ادی نفع شخصی و های زی شوند در مدل (. بامبرگ و موزر در توضیح این مطلب یادآور می2445

زیستی  . محققانی که بر تأثیرگذاری نفع اجتماعی بر رفتار محیطاند کاررفته بههای اجتماعی  انگیزه
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(NAM) ی هنجارساز فعالاند از مدل  اعتقاد داشته
تر محققانی که منفعت شخصی را محرکی مهم و 1

اند. مدل نظری  ( استفاده کرده1331های انتخاب عقالنی مانند نظریه رفتار آیزن ) دانند از مدل می

این است که هنجارهای  NAMبامبرگ و موزر از ترکیب عناصر هر دو مدل ساخته شد. فرض 

زیست هستند. بامبرگ و موزر، تشکیل و ی مستقیم رفتار حامی محیطها شاخصاخالقی یا شخصی، 

را « تعهد درونی»ها  . آندانند یمی ازجمله آگاهی شناخت ندیفرایجه نتسازی هنجار اخالقی را  فعال

کنند آنها، هنجار اجتماعی را دارای ارتباط  یمهنجارهای اخالقی معرفی  توسعهدومین عامل در 

دانند. عالوه بر این هنجار  یممستقیم با هنجار اخالقی و ارتباط غیرمستقیم با تمایل به رفتار 

رتباط است. به نظر بامبرگ و موزر فهمی از کنترل رفتاری و نگرش نیز در ا اجتماعی با درجه قابل

زیست دارند. بامبرگ و موزر معتقدند آگاهی،  بر رفتار حامی محیط میرمستقیغآگاهی و دانش تأثیر 

شرط الزم اما ناکافی برای توسعه هنجارهای اخالقی و نگرش نسبت به رفتار حامی  پیش

رغم نویسند بهینز و همکاران میکه ها(. همچنان14: 1137ای و همکاران،  سبزهاست )  زیست محیط

زیستی وجود دارد، مشخص نیست کدام متغیر یا متغیرها در  اطالعات فراوانی که درباره رفتار محیط

 (.1311هاینز و همکاران، ) رگذارترندیتأثبه اشخاص بخشی  انگیزه

 

 ها های ناظر بر تأثیر رسانه نظریه

که مبانی نظری این پژوهش را تشکیل  ها رسانه ریتأثهای ناظر بر  در ادامه، تعدادی از نظریه

 گیرد: ی قرار میموردبررساند،  داده

 

 نظریه کنش ارتباطی هابرماس

قبل از پرداختن به نظریه کنش ارتباطی هابرماس، ابتدا به حوزه عمومی موردنظر هابرماس 

   ومی عرضه شود. هابرماس در کتاب تحول ساختاری، مفهومی هنجاری از حوزه عم پرداخته می

 نظر تبادلتوانند به خواند که در آن شهروندان میکند و آن را بخشی از زندگی اجتماعی میمی

مصالح عامه اهمیت دارد و از این طریق است که  نیتأمدرباره اموری بپردازند که از نظر ایشان برای 

ایده یا  درواقعمومی (. حوزه ع30: 1132یزدخواستی و همکاران، ) ردیگشکل می« افکار عمومی»

مفهومی هنجاری است که در چارچوب کلی نظریات هابرماس درباره کنش ارتباطی و گفتگو جای 

مقصود ما از حوزه عمومی قبل از هر »کند: دارد. هابرماس خود حوزه عمومی را چنین تعریف می

تواند شود، میبه افکار عمومی منجر می آنچهچیز قلمروی از زندگی اجتماعی ماست که در آن، 

آیند در هر گفتگویی که در آن افراد خاصی برای ایجاد مجمعی عمومی گرد هم می«. شکل بگیرد

 .(1331هابرماس، ) دیآبخشی از حوزه عمومی به وجود می

 

                                                           
1 Norm Activation Model 
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 نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه

و  گروه برخوردارند کلی و ولخارت دریافتند افرادی که انگیزه باالیی برای حفظ عضویت فرد در

هایی را قبول رسد که ارتباطات و پیامدارند، بعید به نظر می تأییدبنابراین وابستگی بیشتری به 

را به دست آورد.  تأییدهای گروه هستند. فرد باید موافقت و نمایند که نقطه مقابل هنجارها و ارزش

که اعضا هرچه بیشتر موردپذیرش  نتوان به پذیرش توسط گروه تعبیر کرد، یعنی ایدر اینجا می

ها از گروه قرار بگیرند، احتمال تأثیر پیام بر گروه بیشتر است. مناظره گروهی نسبت به سخنرانی

طور آزادانه ها برخوردار است، همچنین اگر این مناظره گروهی بهاثربخشی درازمدت در تغییر نگرش

روه خواهد داشت، بحث و مناظره آزاد در افکار و برگزار شود، تأثیر بیشتری در اثربخشی به اعضا گ

 (.124: 1110زاده و محمدجوادی، زنجانیآورد )عقاید تغییر بیشتری به وجود می

 

 ی ارتباط جمعیها هینظر

کند، عاملی که احتمال تحصیل اثرات را از فرار بودن محتوای ارتباطی صحبت می 1والدهال

یا  ؛ وگیردرازمدت بیش از اثرات کوتاه، موردتوجه قرار میدهد. او معتقد است، اثرات دکاهش می

عالوه بر  2طور طوالنی مدت استفاده شود تأثیر آن پیام بیشتر است. کالپرنوعی اگر از یک پیام به به

باشد گیرد تا برنامه بتواند باالترین اثر ممکن را داشته تکرار پیام، مدت زمان پیام را نیز در نظر می

 .(125-121همان: )

ها بر این باورند که شرط مهم در الگوی خویش درباره وابستگی به رسانه 0و بال روکیچ 1دی فلور

دست  بههای ارتباطی است، مجرایی که مردم برای برای بروز اثرات، میزان وابستگی به بعضی رسانه

تا  اد اثرات داردکنند، توان بیشتری برای ایجآوردن اطالعات مهم نسبت به آن احساس وابستگی می

و  7نوا آنیاست )کند فاقد اهمیت مجرایی که تفاوتی با مجاری دیگر ندارد و اطالعاتی که فراهم می

 (.2417بال روکیچ 

 

 اینظریه جامعه شبکه

رو شدند که تفاوت بهای رو، متفکران و اندیشمندان جهان با افق جامعهشدن یجهاندر طلیعه 

شدن فرآیند اجتماعی است که در آن  جهانی 1د داشت. به تعبیر واترزچشمگیری با نمونه پیشین خو

رود و مردم قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می

   شدن، گالدیاتوری  دیگر، جهانی بیان شوند. بهای از کاهش این قیدوبندها آگاه میطور فزاینده به

                                                           
1 Waldhall 
2 Clapper 
3 Defleurs 
4 Ball Rokeach 
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ت که فتح حصارها و برج و باروهای فرهنگی و هویتی را هدف مبارزه و چالش خود افزاری اسنرم

های این گالدیاتور برای پیروزی در این نبرد، عبارت است از: کمرنگ شدن قرار داده است. استراتژی

قیدوبندهای جغرافیایی و ایدئولوژیکی که بر روابط فرهنگی و سیاسی جوامع بشری سایه افکنده، از 

های زندگی، تضعیف و تخریب عوامل و منابع تاریخی، متنوع شدن سبک تأخررفتن تقدم و بین 

سنتی هویت، فروریختن فضاهای انحصاری و از بین بردن مصونیت فرهنگی، کوچک شدن جهانی، 

سازی ساختاری و نهادی جوامع مختلف جهان، تبدیل جامعه به در هم تنیدن زمان و مکان، همسان

های از ها و واکنشو متقاطع، ساماندهی کنش هم پوشفضایی  -های اجتماعیشبکهای از زنجیره

هلد و ) رهیغبه عرصه مناسبات و روابط جهانی و « دگرهای غایب» واردکردن، بافاصلهراه دور و 

شدن که چند دهه در حال رخ  (. از میان این مدرنیته تشدید یافته و روند جهانی14: 1111پراتون، 

و اندیشمندان جهان،  نظران صاحب. در بین استای در حال ظهور است، جامعه شبکهنمایاندن 

ای انجام بهترین تالش را برای روشن نمودن زوایای تاریک و پوشیده جامعه شبکه« 1مانوئل کاستلز»

آمدن جهان نو را در تالقی سه فرآیند تاریخی در اواخر دهه  به وجودداده است. کاستلز، ریشه 

 :(01: 1130، پور یعدلافشار و کند )میالدی، جستجو می 1354نیمه دهه و  1314

 ی اطالعات؛فناور( انقالب 1

 ی و تجدید ساختار متعاقب آن؛دولت ساالرداری و های اقتصادی سرمایه( بحران2

خواهی، حقوق بشر، فمینیسم و  های اجتماعی فرهنگی، هم چون: آزادی( شکوفایی جنبش1

 زیست. طرفداری از محیط

   به عقیده وی تعامل میان این فرایندها، یک ساختار نوین اجتماعی مسلط؛ یعنی جامعه 

جهانی و یک فرهنگ نوین یعنی فرهنگ مجاز  –ای، یک اقتصاد؛ نوین یعنی اقتصاد اطالعاتی شبکه

واقعی را به وجود آورده است. منطق نهفته در این اقتصاد، جامعه و فرهنگ، زیربنای کنش و 

 (.015: 1113کاستلز، بود )پیوسته خواهد  هم نهادهای اجتماعی در سراسر جهانی به

گیرند و در این میان، ای میهای تازهای پیش رو، افراد و جوامع در درون قالبدر جامعه شبکه

حال خود این شبکه تحت تأثیر قوای محرکه داخلی  شود و درعینای از انسان عرضه میتعاریف تازه

     وش تغییرات دائمی و درنتیجه، ایجاد الگوهای جدید زیست و حیات در نقاط مختلفخ دست

دهد یا ای میای، ارتباط رودررو، جای خود را به ارتباطات واسطهواقع، در جامعه شبکه شود. درمی

شود. اشکال ارتباط بین ارتباطات جمعی و میان فردی یا به عبارتی، وسیله آن تکمیل میبه

ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده است. در این جامعه ای، مجموعه گستردهاطات رایانهارتب

پذیری و ارتباطات نمادین زودگذر، بر محور یک نظام ای شدن، انعطافنوظهور، الگوهای مشابه شبکه

      :1113سلطانی فر، ) دیآطور مشخص اینترنت، به وجود می ای الکترونیکی و بهمنسجم رسانه

13-51.) 

                                                           
1 Manuel Castells 
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به بعد است، چراکه  1334به اعتقاد کاستلز شبکه اینترنت ستون فقرات ارتباطات جهانی از دهه 

های اجتماعی را به یکدیگر پیوند خواهد داد. مسئله بدین جا ختم نشده، بلکه به تدریج بیشتر شبکه

ان شبکه و حتی الگوهای های ارتباطی کامپیوتری به تدریج، فرهنگ کاربرگسترش اینترنت و شبکه

ای )که محصول اصلی اینترنت است( بر ارتباطی آینده را نیز شکل دهد. از نظر کاستلز جامعه شبکه

 .(1113کاستلز، افتاد )شدن هویت افراد مؤثر خواهد  ساخته

 (،2443همکاران )و   1( و راس2443همکاران )و 2(، کریستوفیدز2445همکاران )و  1الیسون

 .اند های اجتماعی در امر آموزش را موجب افزایش توانمندی در یادگیرندگان دانسته شبکهاستفاده از 

های  شبکه مؤثردسترسی به محتوای الکترونیکی را به عنوان ویژگی بارز و  ،(2411همکاران )و  0تسو

و الیسون و ( 2445) 5یرنو  1(، میسون2447همکاران )و  7والکنبرگ .اند اجتماعی برشمرده

های اجتماعی در امر  توسط شبکه شده فراهمامکان مشارکت را به عنوان فرصت  (،2445ران )همکا

 .اند آموزش، قلمداد کرده

( نیز 2412) 11چو و 14و وانگ ینمخاطبتسهیل تعامالت اجتماعی میان  (،2414) 3و ین 1هانگ

ها در آموزش  ن شبکههای ممتاز کاربست ای سرعت تولید و اشاعه دانش را به عنوان ویژگی باال بردن

و مستقل یادگیرنده در این رابطه، اشاره  العمر مادام( هم به یادگیری 2443) 12یکررد .اند دانسته

 .کند می

 (،2441) 11های اجتماعی تاکنون پژوهشگران بسیار دیگری نیز نظیر یانگ از زمان ظهور شبکه

 ،(2443) و همکاران 11مزر(، 2443) 15(، سلوین2443) 11شوارتز (،2443) 17و هارگیتای 10پاسک

ها در امور  به بررسی و پژوهش در زمینه کاربرد آن (2411) و همکاران  24و هیو (2414) 13ربالیر

های اجتماعی از  اند که شبکه یافته دستاین پژوهشگران، همه به این نتیجه  .اند آموزشی، اقدام کرده

وژه محور تیمی و حل مسئله گروهی را طریق ابزارهای اینترنتی، تفکر انتقاد گروهی، یادگیری پر
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ها نیز تنها به دلیل تولید و به اشتراک گذاشتن دانش بین اعضای این  کنند و قدرت آن تقویت می

 ،ها این شبکه. دنآور بازتاب دادن و تولید دانش جدید را نیز فراهم می ها نیست، بلکه امکان شبکه

ها به وسیله شبکه  آن چنین نقد و ارزیابی همیر و تغی شدن،به چالش کشیده  ،ها ایدهامکان تولید 

این موارد چند ماه یا چند سال  همهشایان توجه اینجاست که  نکته آورند. بسیار بزرگی را فراهم می

. از طریق اعمال مشارکتی، همان() دهند می، بلکه گاهی تنها در چند دقیقه رخ کشند نمیطول 

 .و استفاده شوند شده بازسازیتوانند بـه سـرعت  های نارس می ایده

های شبکه اجتماعی را به عنوان ابزارهای آموزشی که  (، سایت2441) 2و مک لوهان 1لی

گذاری  ها برای ارتباطات و حمایت اجتماعی برای دریافت و به اشتراک از آن توانند یمدانشجویان، 

ای تحت عنوان  در مطالعه (1111) یپورنقنعمتی انارکی و  اند. اطالعات استفاده کنند، معرفی کرده

 یها یفناوربه کاربرد های اجتماعی در آموزش الکترونیکی علوم پزشکی  و شبکه 2کاربرد وب 

در ( 2411) 1هارلو. اند پرداخته پزشکی های اجتماعی در حیطه آموزش علوم و شبکه 2مختلف وب 

ینی که به حرکت آفالین طلبانه گواتماالیی آنال پژوهشی تحت عنوان فیس بوک و جنبش عدالت

ی فیس بوکی مرتبط با  از نظرات ارسالی به دو صفحه یا هیما انجامید. با استفاده از تحلیل درون

صورت گرفته با صاحبان صفحه در فیس  یها گواتماالیی( و مصاحبه ی شده روزن برگ )وکیل کشته

نهایتاً  2414وکی در مارس تن از رهبران جنبش فیس ب 0بوک و مصاحبه عمیق و تحلیل محتوا از 

کنندگان با فراوانی زیاد موجب مشارکت  به این نتیجه رسید که فعالیت آنالین فیس بوکی ارسال

 .تر کرده است سنتی و چهره به چهره را پررنگ یها آنالین شده است و حتی حضور افراد در اعتراض

ین و حضوری و رودررو منجر شده به تعبیری دیگر یک حرکت صرفاً آنالین و مجازی به حرکتی آفال

های اجتماعی آنالین برای جوانان،  بر اهمیت فزاینده شبکه دیتأکبا  (2411) و همکاران 0. روبلیااست

 زیستی و به مطالعه نقش شبکه اجتماعی فیسبوک در افزایش دانش جوانان نسبت به مسائل محیط

اند و بر اساس  ای، پرداخته ی گلخانهزیستی در جهت کاهش انتشار گازها ارتقای رفتارهای محیط

ی در جهت دستیابی به این اهداف، ارزیابی مؤثرنتایج این پژوهش، شبکه اجتماعی مذکور را ابزار 

های  ( هم نشان داد که استفاده از رسانه2411) 1و سابال 7. نتایج پژوهش ویگلیانسیاند کرده

های اجتماعی مانند  ها و نیز شبکه  بالگ اجتماعی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات مانند

تواند به عنوان ابزارهای راهبردی برای حفاظت از تنوع زیستی در دو سطح  فیسبوک و یوتیوپ، می

 قرار گیرد. مورداستفادهمحلی و جهانی 
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های اجتماعی، آلترناتیوی برای  ( در پژوهشی با عنوان شبکه2412) و همکاران 1استنسیو 

زیستی در آموزش  های اجتماعی بر آموزش محیط ت به تجزیه و تحلیل اثر شبکهزیس آموزش محیط

ی شبکه اجتماعی فیسبوک در فرآیندهای آموزشی ریکارگ بهعالی رومانی پرداختند و مدلی را برای 

 ارائهزیست برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد،  ی برای آموزش محیطآموزش عال

های اجتماعی در بین  های شبکه این پژوهش، نشان داد که با توجه به محبوبیت سایتدادند. نتایج 

و درجه توانایی  قرارگرفته موردتوجهها به عنوان ابزارهای ارزشمند باید  دانشجویان، این شبکه

 1و کامات 2ها، باید باال رود. دسائی دانشجویان و اعضای هیات علمی نیز در استفاده از این سایت

ای به بررسی نقش کاربرد شبکه اجتماعی فیسبوک برای توسعه نگرش  ( در مطالعه2411)

زیستی دانشجویان در هند، پرداخته و نتیجه گرفتند که استفاده از این شبکه اجتماعی در  محیط

در مطالعه ی داشته است. توجه قابل تأثیرهای سنتی،  زیستی نسبت به روش ارتقای یادگیری محیط

( در رابطه با شبکه توییتر انجام شد، محققان ادعا 2410) و همکاران 0دیگری که توسط الکالن

نتایج مطالعه زیتا و  .ی علمی و اطالعاتی مخاطبان را داردازهاینکردند که توییتر توانایی رفع 

در اعضای هیات  زیستی های اجتماعی در ایجاد آگاهی محیط همکاران، در زمینه نقش کاربرد رسانه

شبکه اجتماعی  نیمؤثرترعلمی دانشگاه نلسون ماندالی آفریقای جنوبی هم نشان داد که فیسبوک 

 ( حاکی از آن است که2417) 7بوده است. نتایج پژوهش کوهستانی موردمطالعههای  در بین شبکه

ی را پیش ببرند محیط تا اهداف زیست کنند یهای اجتماعی مجازی به عنوان کاتالیزور عمل م شبکه

 یها نیها و کمپ اجتماعی مؤثر در این زمینه در قالب گروه یها و در مواردی حتی تبدیل به جنبش

 1های اجتماعی مجازی و بحران آب، گتچل چنین در ارتباط با شبکه هم .شوند یهم م یطیمح ستیز

غربی انجام دادند. ( پژوهشی با عنوان تحلیل توییتر و بحران آب در ویرجینیای 2417) 5و سلنو

ی ها گروهاجتماعات در میان  مورداستفادهتوییتر، در مقوله بحران آب  بود کهنتایج آن حاکی از این 

است. اطالعات مربوط به کمبود آب و محتویات آموزشی شامل  قرارگرفتهشبکه  نیدر اعضو 

. شود یمبران پخش مربوطه در این شبکه به سرعت بین کار سؤاالتو پاسخ به  چگونگی جبران آن

کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای  تأثیر( در پژوهشی با عنوان 1137همکاران )رضائی و 

سواد  گانه سهزیستی دانشجویان به مطالعه تأثیر کاربرد این شبکه در ارتقای ابعاد  سواد محیط

ی پرداخته شیآزما مهینروش با  آگاهی، نگرش و رفتار(نور )زیستی دانشجویان دانشگاه پیام  محیط

رفتار، دارای  ازجملهزیستی و  که بر اساس نتایج، تأثیر کاربرد اینستاگرام بر هر سه بعد سواد محیط

 تأثیر مثبت و معناداری بوده است.

                                                           
1 Stanciu  
2 Dessai 
3 Kamat 
4 Lachlan  
5 Koohestani 
6 Getchell 
7 Sellnow 
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داخلی و  های های اجتماعی مجازی و مرور اجمالی پژوهش برای شبکه ذکرشده های ویژگی

آموزش در ند به ابزاری قوی برای نتوا میهای اجتمـاعی  بکهدهد کـه ش پیشین نشان می خارجی

پژوهشی در این رابطه نشـان داده اسـت کـه  البته بررسی پیشینهد، نتبـدیل شـو های مختلف حوزه

 ؛کنـد هـای بسـیاری کـه ایجـاد مـی ، عالوه بر فرصـتآموزشها در  اسـتفاده از ایـن شبکه

های  ویژگی(، 1131مالیی و همکاران،  چراغ) برنامه آموزشی یانِمانند مقاومت مجرهایی را  چالش

ردیکر و ) مسئله امنیت و حفظ حریم خصوصی(، 2445 2و آزدو، 1گرین) نامناسب برخی مخاطبین

های موجود و نیز شکاف در  چالش (،2445، 1یانگ و تانگ) ( اعتیاد به اینترنت2414همکاران، 

های  شرط استفاده از شبکه به اینترنت به عنوان پیشهای دیجیتال و دسترسی  کسب مهارت

یش رو دارد. نتایج پژوهش رضائی و ( پ2414، ردیکر و همکاران، 1130اجتماعی )رضائی و شبیری، 

ای  های اجتماعی، هیچ رابطه انکار شبکه های غیرقابل نشان داد که علیرغم ظرفیت (1130) یریشب

 .ستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی وجود نداشتزی ها و سواد محیط بین استفاده از آن

زیستی  های محیط های مورداشاره در آموزش کارگیری شبکه پژوهشگران مذکور این امر را به عدم به

ای را در این زمینه،  زیستی نسبت داده و انجام مطالعات مداخله به منظور ارتقای سواد محیط

 د.پیشنهاد کردن

 

 وهششناسی پژ روش

ها، نیمه آزمایشی در قالب پیش  نظر نحوه گردآوری داده ازاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و 

نفر از دانشجویان دانشگاه  04پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه موردمطالعه شامل  -آزمون

الب دو گروه طور تصادفی در ق پیام نور استان مرکزی بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به

های افراد  زیستی، مجموعه کنش از جنبه نظری، رفتار محیط بندی شدند. کنترل و آزمون گروه

های  زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایالت و آمادگی جامعه نسبت به محیط

(. از جنبه 1111فر و همکاران،  خوششود ) زیست را شامل می خاص برای رفتار نسبت به محیط

زیستی مربوط به گردشگری و گردآوری  عملیاتی نیز در این پژوهش، برای سنجش رفتارهای محیط

همکاران استفاده شد که قبالً در پژوهشی توسط صالحی و  گویه 10ای شامل  ها، از پرسشنامه داده

ها بر  کاررفته بود. پاسخ ریزی و توسعه گردشگری منتشر شد، به ( که نتایج آن در مجله برنامه1131)

 54تا  10( و دامنه این طیف از 1مخالف با کد  کامالًتا  7موافق با کد  )کامالً کرتیلاساس طیف 

است. جهت اطمینان بیشتر، روایی این پرسشنامه به صورت کمی و کیفی با نظرخواهی  شده  فیتعر

رد تأیید قرار زیست و علوم اجتماعی، مو های گردشگری، محیط از اساتید و اعضای هیات علمی رشته

                                                           
1 Green 
2 Azevedo 
3 Yang and Tang 
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و بر حسب  استفاده شد 1الوشهگرفت. در بررسی کمی روایی محتوایی، از نسبت روایی محتوایی 

/. 15ها کمتر از  آن 2ی که نسبت روایی محتواییسؤاالتنفر(، باید  21دهنده ) تعداد متخصصین پاسخ

محتوایی در این پژوهش، نسبت روایی  ( که2411، 0و اسکالی 1آیر) دیگرد بود، حذف می

ها از این مقدار بیشتر بود. پایایی پرسشنامه نیز برای سنجش رفتارهای  برای کلیه گویه شده محاسبه

 .به دست آمد 541/4محاسبه و عدد  کرونباخآلفای  زیستی دانشجویان با روش گردشگری محیط

ی برنامه ها های الزم بر اساس توصیه ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس آموزش

( و لحاظ شرایط و فرهنگ بومی کشور در قالب 2417، 7زیست سازمان ملل )یونپ محیط

متنی، تصویری و صوتی در قالب گروه ایجادشده در شبکه اجتماعی تلگرام  های گذاری پست اشتراک

به گروه  1137 دی 14مهر تا  14زیست در دوره زمانی   در زمینه رفتار گردشگری سازگار با محیط

زیستی  گردشگری محیط های ماه، به منظور سنجش تأثیر آموزش 1آزمایش، ارائه شد. بعد از 

ها با استفاده از  شده از طریق تلگرام از دانشجویان، پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ارائه

راوانی ف ، صورت گرفت. جداولSPSSافزار  و با استفاده از نرم های آمار توصیفی و استنباطی روش

متغیرهای جمعیت شناختی و میانگین متغیرهای اصلی تحقیق طی جداولی در قالب آمار توصیفی 

های  با استفاده از آزمون، پژوهش با تحقیق و استنباط آماری سؤاالتتنظیم شد و پاسخگویی به 

 های انجام گرفت. از آزمون 1ی زوجی تی و آزمون تعقیبی شفهها سهیمقاآنالیز کوواریانس، 

 ها استفاده شد. های مناسب تجزیه و تحلیل داده نیز برای بررسی روش 1وِنو لِ 5اسمیرنف-کلموگروف

 

 ها نتایج و یافته

 های موردمطالعه میانگین متغیرها در گروه

زیست در گروه کنترل و جدول  ، میانگین متغیر رفتار گردشگری حامی محیط1جدول شماره 

در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، نشان داده  گروه آزمایش را، میانگین این متغیر در 2شماره 

 است.

 

 

 

 

                                                           
1 Lavshe 
2 CVR 
3 Ayre 
4 Scally 
5 UNEP 
6 Scheffe 
7 Kolmogorov-Smirnov 
8 Levene 
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 زیست در گروه کنترل میانگین رفتار گردشگری حامی محیط -2جدول 

 حاضر های تحقیق منبع: یافته

 
 زیست در گروه آزمایشی تلگرام میانگین رفتار گردشگری حامی محیط -1جدول 

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

 یتجزیه و تحلیل استنباط

برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از روش استنباطی آزمون  :بودن مشاهدات بررسی نرمال

 شده است. استفاده 1اسمیرنف به شرح جدول شماره -کلموگروف
 

 اِسمیرنف برای دو گروه موردمطالعه-آزمون کلموگروفسطح معناداری نتایج  -9جدول 

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

بوده  47/4داری آزمون مربوط به متغیر وابسته بیشتر از  بنابراین با توجه به اینکه سطح معنی

های پارامتریک به  ز آزمونتوان ا ؛ پس میشد دییتأ)فرض صفر(  است، فرضیه نرمال بودن مشاهدات

 استفاده کرد. سؤال پژوهشمنظور بررسی 

 

 بررسی همگنی واریانس

 زیستی آگاهی محیط مرحله

 آزمون پیش
 07/4 میانگین

 17/4 انحراف معیار

 آزمون پس
 74/4 میانگین

 10/4 انحراف معیار

 زیستی رفتار گردشگری محیط مرحله

 01/4 میانگین آزمون پیش

 13/4 انحراف معیار

 57/4 میانگین آزمون پس

 43/4 انحراف معیار

 زیستی محیط رفتار گردشگری مرحله آزمون نام گروه

 141/4 آزمون یشپ کنترل گروه

 117/4 آزمون پس

 034/4 آزمون پیش گروه آزمایش

 171/4 آزمون پس
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متغیره از   در این مرحله، برای بررسی فرض همگنی واریانس جهت انجام آزمون واریانس تک

 شده است. ، منعکس0آزمون لون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

 
 ی بررسی همگنی واریانسنتایج آزمون لون برا -3جدول 

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

تر  ، بزرگ0از این آزمون بر اساس جدول شماره  آمده دست بهداری  با توجه به اینکه سطح معنی

داری نداشتند، بر این اساس، فرض  ها از نظر واریانس تفاوت معنیوده است؛ بنابراین گروه( ب47/4از )

 برابری واریانس جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است.

 

شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی  زیست با کاربرد آیا آموزش محیط

 زیست دانشجویان تأثیر دارد؟ محیط
 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس گروه آزمایشی تلگرام -3 جدول

 P<47/4دار در سطح  معنی*

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

رفتار ، سطح معناداری مربوط به آزمون متغیر 7شده در جدول شماره  س نتایج منعکسبر اسا

 کمتر از Fداری  بوده است و با توجه به اینکه سطح معنی 441/4برابر  زیستی گردشگری محیط

بوده، نتیجه گرفته شد که تفاوت معناداری در بین این متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس  47/4

تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر متغیر دهنده  . این نتیجه، نشانداشته است آزمون وجود

آموزش  مستقل، متغیر که تحلیل این بوده است. درزیست دانشجویان  رفتار گردشگری حامی محیط

پیش آزمون  بوده و زیستی رفتار گردشگری محیط وابسته، متغیر و زیست از طریق تلگرام محیط

تأثیر آموزش  که داد آمده نشان دست به نتایج شده است، شناخته متغیر، هم عنوان به نیز ستهمتغیر واب

 سطح معناداری F گروه

 751/4 زیستی محیطرفتار گردشگری  کنترل گروه

 313/11 زیستی رفتار گردشگری محیط تلگرامگروه 

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F ضریب 

معناداری 

 sig یا
 اندازه اثر

رفتار گردشگری 

 زیست حامی محیط
413/1 1 413/1 111/03 441/4*

 715/4 
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( آزمون شیپ ( پیشینه اثر داشتن نگه ثابت زیست با ارتقای رفتار گردشگری حامی محیط تلگرام در با

 است. دار بوده یمعن

ی آن  دهنده بوده که نشان 715/4الزم به توضیح است که اندازه اثر آموزش از طریق تلگرام برابر 

زیستی گروه آزمایشی اختصاصاً توسط  درصد واریانس رفتار گردشگری محیط 75است که در حدود 

 .استزیستی با تلگرام( قابل تبیین  های محیط ی آموزشی )آموزش اعمال شیوه

به معنای میزان و اندازه اثر  1ها منهای  ، درجه آزادی برابر است با تعداد گروه1در جدول شماره 

 .باشد یمها در مجموع  تأثیر آموزش از طریق تلگرام بر شاخص

 
 در مرحله پس آزمون آزمایشی تلگرام گروهنتایج آزمون مقایسه زوجی شفه  -1جدول 

 P<47/4دار در سطح  نیمع*

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 

، سطح معناداری در مورد متغیر رفتار 1با توجه به اینکه بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره 

و اختالف میانگین منفی بوده، به معنای باالتر بودن  47/4زیست، کمتر از  حامی محیط گردشگری

 ه گروه کنترل، بوده است.میانگین گروه آزمایشی تلگرام نسبت ب

زیست در مراحل پیش آزمون و پس  در ادامه، میانگین متغیر رفتار گردشگری حامی محیط

، آورده شده است. در 5زوجی بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  tبا آزمون آماری  آزمون

حامی  گریمقایسه میانگین دو مرحله، با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر رفتار گردش

بود، نتیجه گرفته شد که میانگین متغیر موردمطالعه در مرحله پس  47/4زیست، کمتر از  محیط

 آزمون نسبت به پیش آزمون باالتر بوده است.

 
 مقایسه میانگین گروه آزمایشی تلگرام در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون -3جدول 

 P<47/4دار در سطح  معنی*

 های تحقیق حاضر منبع: یافته

 (J)گروه  (I)گروه 
 زیستی رفتار گردشگری محیط

 سطح معناداری اختالف میانگین

 *401/4 -27/4 تلگرام کنترل گروه

 عامل متغیر

 پس آزمون پیش آزمون
نتیجه آزمون تی 

 زوجی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 آماره

سطح 

 معناداری

رفتار گردشگری 

حامی 

 زیست محیط

آموزش 

زیست از  محیط

 تلگرامطریق 

01/4 13/4 57/4 43/4 47/5- 441/4* 
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 گیری بحث و نتیجه

های اجتماعی قابل کاربرد در  ه اجتماعی تلگرام به عنوان یکی از شبکهدر مورد تأثیر کاربرد شبک

بر اساس نتایج آزمون تحلیل توان گفت  ارائه آموزش دیداری، شنیداری و نوشتاری و پرمخاطب، می

آزمون در متغیر رفتار گردشگری  Fبه داری مربوط  کوواریانس با توجه به اینکه سطح معنی

نتیجه گرفته شد که تفاوت ، (7شماره جدول است )بوده  47/4 کمتر از و 441/4برابر  زیستی محیط

تأثیر دهنده  داری در این متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد که نشان معنی

زیست  ی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطاجتماعزیست با کاربرد شبکه  محیط آموزش 

( نشان 5جدول شماره آزمون )مقایسه میانگین دو مرحله پیش آزمون و پس  بوده است.دانشجویان 

زیست در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، باالتر بوده  داد که میانگین رفتار حامی محیط

زیست  است. نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز بیانگر باالتر بودن میانگین رفتار گردشگری حامی محیط

توان نتیجه گرفت که  (؛ بنابراین می1جدول شماره بود )م نسبت به گروه کنترل گروه آزمایشی تلگرا

داری بر رفتار گردشگری حامی  زیست از طریق تلگرام دارای تأثیر مثبت و معنی آموزش محیط

(. 7بود )جدول شماره  715/4اندازه اثر آموزش از طریق تلگرام  زیست دانشجویان بوده است. محیط

زیستی گروه  درصد واریانس رفتار محیط 75ی آن است که در حدود  دهنده این موضوع نشان

زیستی تلگرامی( قابل تبیین  های محیط ی آموزشی )آموزش آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوه

 است.

دار کاربرد آموزشی شبکه تلگرام بر  مثبت و معنا ریتأثنتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از 

ی، بوده است. این ا مالحظه قابلزیست دانشجویان با اندازه اثر  ی حامی محیطارتقای رفتار گردشگر

های  رسان برای آموزش توان از ظرفیت این شبکه اجتماعی پیام آن است که می دیمؤموضوع، 

های  زیستی مرتبط با گردشگری به دانشجویان، بهره گرفت. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش محیط

لی و مک  (،1137همکاران )(، رضائی و 1134) یپوری و لیعق (،1111) یور نقپی و انارک ینعمت

(، استانسیو و 2411هارلو )(، 2411سابال )ویگلیانس و  ،(2411همکاران )روبلیا و ، (2441لوهان )

(، 2410همکاران )(، الکالن و 2410همکاران )(، زیتا و 2411کامات )(، دسائی و 2412همکاران )

های اجتماعی مجازی در پیشبرد  شبکه در زمینه نقش( 2417سلنو )گتچل و  ( و2417) یکوهستان

که  (1130) یریشبرضائی و و با آن بخش از نتایج پژوهش  خوانی دارد محیطی هم اهداف زیست

داری دست پیدا نکرده  زیستی دانشجویان به رابطه معنی محیط رفتارو  های بین استفاده از شبکه

ییدکننده آن بخش از نتایج پژوهش ایشان در زمینه لزوم انجام مطالعات بودند مغایرت و تأ

شده بوده  ریزی های اجتماعی به صورت هدفمند و برنامه ای و لزوم استفاده از ظرفیت شبکه مداخله

 .است

ترجمه برگر، هابرماس )حاصل از این پژوهش، با نظریه حوزه عمومی  رسد نتایج به نظر می

دی (، الگوی 1110ی، محمدجوادو  زاده یگروه )زنجانو ولخارت در مورد تأثیر نظریه کلی (، 1331
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نظریه جامعه  ها و ( در ارتباط با وابستگی به رسانه2417آنی نوا و بال روکیچ، ) چیروکفلور و بال 

خوانی داشته است. دستاورد نظری این  (، هم1113قلیان و همکاران،  ترجمه علیکاستلز )ای  شبکه

های اجتماعی مجازی در ارتقای  های شبکه لزوم توجه و استفاده از ظرفیت دییتأتوان  ا میپژوهش ر

هایی برای این حوزه دانست. با توجه  زیست و تبدیل آنها به فرصت رفتارهای گردشگری حامی محیط

ویژه در حوزه  های اجتماعی مجازی با اهداف آموزشی به به جدید بودن مبحث استفاده از شبکه

شود محققین این حوزه پژوهشی، مطالعه  زیستی در جامعه ایرانی، پیشنهاد می شگری محیطگرد

ای و نیمه  های اجتماعی بر سطوح مختلف یادگیری را به صورت مداخله انواع مختلف شبکه ریتأث

های تکمیلی در  آزمایشی و نیز مطالعه پیمایشی نقش آنها را در جوامع آماری مختلف جهت مطالعه

آمده از این پژوهش در  دست در پایان، با عنایت به نتیجه بهکار تحقیقات آتی خود قرار دهند.  دستور

و  7جداول ) انیدانشجوزیستی  اجتماعی تلگرام در ارتقای رفتار گردشگری محیط  زمینه تأثیر شبکه

از (، 1137ایسپا، ما )مخاطب بودن این شبکه در کشور  شود با توجه به پر (، پیشنهاد می1

های الزم در این ارتباط انجام  ریزی زیستی، استفاده و برنامه های محیط های آن در آموزش قابلیت

شود تالش  زیستی، پیشنهاد می های محیط عالوه بر استفاده از ظرفیت این شبکه در آموزش پذیرد. 

سط ها تو های اجتماعی بومی و استفاده از ظرفیت آن بیشتری برای طراحی و معرفی شبکه

 گذاران مربوطه، صورت گیرد. سیاست
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 منابع 
آموختگان به  (. موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش1131فکور، بهمن ) تقی و  محمدانصاری،  .1

 .115-101: 2، شماره 24، سال ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامهکارآفرینی، 

های اجتماعی  های اجتماعی نوپدید شبکه آسیب(. 1130پور، صمد )افشار، سیمین و عدلی .2

 ، تهران: نشر پارسینه.مجازی

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات مشق شب.نیآنالانسان (. 1130جاللی، سید عرفان ) .1

های اجتماعی در  (. استفاده از شبکه1131چراغ مالیی، لیال، کدیور، پروین و صرامی، غالمرضا ) .0

 .23-71: 1، شماره 14، دوره های نوین تربیتی فصلنامه اندیشه، ها ها و چالش فرصت -آموزش

 ، تهران: نشر فیروزه.مبانی ارتباط جمعی(. 1132دادگران، سید محمد ) .7

(. رابطه میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات)با 1131)رضائی، مهدیه و شبیری، سید محمد  .1

:  0، شماره 12دوره  زیست، فصلنامه انسان و محیطویان، زیستی دانشج تاکید بر اینترنت( با سواد محیط

71-04. 

 رابطه استفاده از نرم افزارهای وایبر، الین و اینستاگرام(. 1130رضائی، مهدیه و شبیری، سید محمد) .5

 .251-211 :0، شماره 3، دوره فصلنامه فناوری آموزشدانشجویان،  محیطی با سواد زیست

(. تاثیر کاربرد 1137رضا و الریجانی، مریم ) د، سرمدی، محمدرضائی، مهدیه، شبیری، سید محم .1

، 10، دوره فصلنامه علوم محیطیزیستی دانشجویان،  شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ارتقای سواد محیط

 .07-11: 2شماره 

، تهران: انتشارات دانشگاه پایدار سمیاکوتورمبانی گردشگری و (. 1117السادات )زاهدی، شمس  .3

 اطبایی.عالمه طب

های خانواده در  اینترنت بر ارزش ریتأث(. بررسی 1110ی، علی )محمدجواداعزازی، هما و  زاده یزنجان .14

: 2، شماره 1، دوره ی ایرانشناس جامعهمجله  ،11-12مشهد در سال  1بین دانشجویان دبیرستانی ناحیه 

101-121. 

(. بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش 1137)، معصومه وند نهیآد، سیاوش و پور یقلتقی،   ای، محمد سبزه .11

، زیست و توسعه پایدار فصلنامه آموزش محیطزیست دانشجویان دختر دانشگاه قم.        و رفتار حامی محیط

 .7-11: 0، شماره 0دوره 

، تهران: سیمای دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک(. 1134، محمد )فر یسلطان .12

 .شرق

مجله علوم محیطی و تحصیالت،  محیطی، دانش زیست (. رفتارهای زیست1134صالحی، صادق) .11

 .241 -221: 2، شماره 11، دوره تربیتی

محیطی. محیطی و رفتار زیستبررسی رابطه دانش زیست(. 1134)، سارا زاده میکرصادق،  صالحی، .10

 .114-151 :20 ، شمارهفصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

http://he.srbiau.ac.ir/issue_1222_1401_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4+%2831-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+42%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-92.html
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زیستی در بین  (. بررسی رفتارهای محیط1131زهرا )الحی، صادق، قدمی، مصطفی و همتی، ص .17

ریزی و  مجله برنامهمطالعه موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز(، ) یساحلگردشگران 

 .17-71: 1، شماره 1، دوره توسعه گردشگری

گیری رفتار ی فردی و اجتماعی در شکل(. نقش هنجارها1137لقمان )صالحی، صادق و امام قلی،  .11

 .12-21: 1، شماره 0، دوره و توسعه پایدار ستیز طیمحفصلنامه آموزش ، ستیز طیمححامی 

محیطی  های زیست (. بررسی دانش، نگرش و مهارت1115ی، علی)آقا محمدصالحی عمران، ابراهیم و  .15

 .31-111 :37، شماره و تربیتفصلنامه تعلیم معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران، 

های محیط زیستی  بررسی میزان آگاهی(. 1131عقیلی، سید محمود و صفری، رقیه ) .11

، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه علوم آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهرستان گرگان دانش

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

محیطی گردشگران،  ، دانش و رفتار زیست(. شکاف نگرش1132) سحرفاضلی، محمد و جعفرصالحی،  .13

 .115-111:  22، شمارهفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

محیطی و  (. رابطه بین دانش زیست1111فردوسی، سیما، مرتضوی، شهرناز و رضوانی، نعیمه ) .24

 -211: 71، شماره ی(شناس جامعهنامه  ویژه) پژوهشنامه علوم انسانیرفتارهای محافظت از محیط، 

271. 

بر گرایش به  مؤثر(. بررسی عوامل اجتماعی 1130ی، راضیه )نیالد شهابفرزانه، سیف اهلل، فالحتی  .21

دو فصلنامه : دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل(، )موردمطالعه یمجازی اجتماعی ها شبکه

 .1-22: 1، شماره 1، دوره مشارکت و توسعه اجتماعی

ی و رسان اطالعنقد کتاب  ،2های اجتماعی در محیط وب  بکه(. ش1131، حمید )زاده یقاض .22

 .104-111: 1شماره  ،ارتباطات

ها و  (. بررسی الزامات، چالش1131و روشنی، سعید ) قاضی نوری، سید سروش، رضایی نیک، نفیسه .21

، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانی شبکه اجتماعی کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری ایران، ها تیقابل

 . 03-51: 2، شماره 5دوره 

تهران: انتشارات  ، 1چاپ ، گرانیقلیان و د احد علی :ترجمه ،عصر اطالعات .(1113)انوئل کاستلز، م .20

 طرح نو.

، ترجمه: حسین بصیریان جهرمی، تهران: پژوهشگاه قدرت ارتباطات. (1131)کاستلز، مانوئل  .27

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.

های اجتماعی و سنجش میزان مصرف شبکه(. 1137یران)ایسپا( )مرکز افکارسنجی دانشجویان ا .21

 ، تهران، ایران.نگرش مردم به این شبکه ها

اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه  جلد ،وسایل ارتباط جمعی(. 1130، کاظم )معتمد نژاد .25

 عالمه طباطبایی.

، گری خارجی در شهرستان یزد(. بررسی گردش1112محمود )و نادری بنی،  نیالد نظاممکیان، سید  .21

 .247-137: 12، تحقیقات اقتصادی
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(. بررسی تاثیر سرمایه 1131هومان )ی، اصغر، مختاری، مریم، حیدری، علی و دانشپذیر، فرد ریم .14
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