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چکیده
رشد شبکههای اجتماعی باعث شده است تا کاربردهای جدیدی ازجمله در آموزش اعم آموزشهای
رسمی ،غیررسمی و ضمنی ( دیداری ،شنیداری و نوشتاری) برای این ابزار تعریف شود .هدف این پژوهش،
بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری محیطزیستی دانشجویان بود.
چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریههای کنش ارتباطی هابرماس ،نظریه کلی و ولخارت در مورد
تأثیر گروه ،نظریه ارتباط جمعی و نظریه جامعه شبکهای ،صورتبندی شده است .این پژوهش از نظر
روششناسی ،نیمه آزمایشی در قالب پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بوده است .نمونه موردمطالعه
شامل  04نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و
بهطور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروهبندی شدند .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ،نشان داد
که تفاوت معنیداری در بین رفتار گردشگری حامی محیطزیست دانشجویان در دو مرحله پیش آزمون و
پس آزمون وجود دارد که نشاندهنده تأثیر آموزش محیطزیست با کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام بر رفتار
محیطزیستی دانشجویان بوده است .مقایسه میانگین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که
میانگین متغی ر رفتار در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون ،باالتر بوده است .نتایج آزمون تعقیبی شفه
نیز بیانگر باالتر بودن میانگین رفتار محیطزیستی گروه تلگرام نسبت به کنترل بود و در حدود  75درصد
واریانس رفتار گردشگری محیطزیستی گروه آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوهی آموزشی (آموزشهای
محیطزیستی تلگرامی) قابل تبیین بوده است.
واژههای کلیدی :آموزش ،تلگرام ،شبکه اجتماعی ،رفتار محیطزیستی.
 1نویسنده مسئول :عضو هیات علمی گروه آموزش محیطزیست دانشگاه پیام نور()mdrezaee@pnu.ac.ir
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مقدمه
گردشگری ،پدیدها ی به سرعت در حال رشد است ،به طوری که امروزه به عاملی تأثیرگذار در
توسعه نواحی و تأمینکننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
زیادی برای جامعه میزبان ،تبدیلشده است .در حال حاضر ،صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و
خودروسازی ،به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال ،تبدیلشده است (میر
فردی و همکاران .)141 :1131 ،گردشگری یک نیاز انسانی است .نیازی که ریشه در سطوح
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
عمیقتر و عالیتر و واالتر نیازهای انسانی موضوعیت پیدا میکند (مهرعلیزاده)0 :1131 ،؛ اما این
پدیده در کنار فرصتهایی که ایجاد میکند ،موجب پدید آمدن نگرانیهای عمدهای نسبت به
تخریب محیطزیست و میراث طبیعی ،تاریخی .فرهنگی جوامع محلی شده است .درواقع ،میتوان
اذعان کرد که گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان ،صنعت پاک و غیر مخربی،
محسوب نمیشود (اسلوکوم 1و همکاران.)2417 ،
تجربه ثابت کرده است که گردشگری همـواره دربردارنده اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
محیطزیستی فراوانی بـر منـاطق پذیرنده گردشگر است .آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری ازجمله
مهمترین مالحظات توسعه گردشـگری در هر منطقه ،محسوب میشوند .توسعه گردشگری عالوه بر
اثرات سوئی که میتواند از این جنبهها بر جوامع میزبان داشته باشد ،دارای اثرات مثبت اجتماعی و
فرهنگی است که مهمترین آنها عبارتاند از .1 :ایجاد امکان آشنایی مردم منطقه و کشور با نحوه
زندگی سایر جوامع و ملل؛  .2افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان؛  .1ایجاد
وسعت نظر و بسط حوزه دید مردم؛  .0غنی شـدن تجـارب فرهنگـی افـراد جامعـه؛  .7ایجـاد
امکـان انتقـال ارزشهای فرهنگی به جهانیان؛  .1محافظت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور؛
 .5احیای سنتهای ملـی؛  .1امکـان استفاده از تسهیالت تفریحی و فرهنگی برای مردم جامعه؛
 .3افزایش فضاها و مکانهای عمومی؛ و  .14ایجاد احتـرام متقابل بین مردمی بافرهنگهای متنوع
(زاهدی .)03 :1117،افزون بر اینها  ،صنعت گردشگری ،همچنین ،دارای آثار اقتصادی گستردهای
نیز هست .ایجاد اشتغال و دستیابی بـه درآمد ارزی پایدار و مناسب (مکیان و نادری بنی:1112 ،
 .)247افزایش اشتغال و تنوع فعالیتهای اقتـصادی ،کـاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای مردم
کمدرآمد ،ارتقای سطح زندگی مردم ،بهبود زیرساختها و امکانـات موجـود (زاهـدی)01 :1117 ،
از مهمترین تأثیرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری به شمار میروند.
بین گردشگری و محیطزیست ،رابطه تنگاتنگی وجود دارد ،زیرا محیطزیست عالوه بر
تأثیرپذیر ی از گردشگری ،خود نیز جاذبه بسیار مهمی برای این صنعت و گردشگران ،به شمار
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میآید؛ بنابراین ،گردشگری میتواند هم اثرات محیطزیستی مثبت و هم منفی به همراه داشته باشد
که پیشگیری از اثرات منفی ،ازجمله ضرورتها برای حفظ منابع محیطزیستی و حتی فرهنگی و
اجتماعی منطق گردش پذیر است (صالحی و همکاران .)11 :1131 ،تأثیرات منفی محیطزیستی
گردشگری شامل آلودگی هوا ،آلودگی خـاک ،آلـودگی آب ،مـشکل تـراکم ترافیکـی ،ریختوپاش
زبالهها ،آلودگی صوتی ،آلودگی بصری ،مشکالت مربوط به کاربری زمین ،آسیب به بناهای تاریخی،
تخریب گیاهان طبیعی ،تخریب حیات وحش و مانند اینهاست (آلتینای 1و حسین)2447 ،2؛
بنابراین ،شناخت رابطه بین گردشگری و محیطزیست ،برای برنامهریزی و توسعه گردشگری،
ضروری به نظر میرسد.
1
شبکههای اجتماعی مجازی ازجمله ابزارهای وب  2هستند که امروزه بسیار موردتوجه است.
این شبکهها ،انعطاف پذیری بسیار باالیی داشته و امکانات وسیع با دسترسی ساده را در اختیار
کاربران قرار میدهند .مفهوم شبکه اجتماعی ،اولین بار در سال  1304در انسانشناسی و توسط
رادکیلف براون ،0معرفی شد .سپس در اواسط دهه  ،1374این مفهوم توسط بوت و بارنز،
مورداستفاده قرار گرفت (فرزانه و فالحتی شهابالدینی .)11 :1130 ،شبکههای اجتماعی
زیرمجموعه رسانههای اجتماعی قرار میگیرد .رسانههای اجتماعی ،مفاهیمی کالن هستند که به
واسطه پیدایی شبکههای جدید ارتباطی چون اینترنت و تلفن همراه پدید آمدهاند .شبکههای
اجتماعی به علت بی مکانی حاکم بر اینترنت بر عالیق افراد و گروهها بنیان نهاده شدهاند .درواقع
شبکههای اجتماعی بر پایه مشارکت همگانی بناشدهاند .این وب سایتهای شبکه اجتماعی با فراهم
کردن انگیزه و هدف برای فعالیت در رسانـهای که پیش از ایـن جذابیت کمی داشته ،بهطور
فزایندهای افراد را بـه دنیای آنالین میکشند .عمدهترین محورهای این فناوریهای جدید رسانهای
استفاده همزمان از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطب است .در این ارتباط جدید ،رفتار
مخاطب در برابر رسانه هم دچار دگرگونی و از مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل میشود .این
رابطه دوسویه باعث ایجاد ساختاری نوین در نسل جدید رسانهها میشود .در نسل جدید رسانهها،
برنامه ها عالوه بر ارائه خطی دارای خاصیت گزینش از طرف مخاطب نیز است (جاللی:1130 ،
.)13-11
این شبکهها از گروههایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیلشده که از طریق یک یا چند نوع از
وابستگیها به هم متصلاند و در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده ،کارکرد مؤثر شبکه همگرا را به
تصویر میکشند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است.
این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاههای به کار میرود که افراد با عضویت در آنها امکان
دستیابی به اطالعات سایر اعضا ،آشنایی با عالیق آنها ،به اشتراکگذاری تولیدات متنی ،صوتی و
1
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تصویری و نیز تشکیل گروه هایی بر اساس عالیق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا
میکنند .میتوان گفت که وسعت کاربردهای شبکههای اجتماعی بهاندازه تمامی زمینههایی است
که امروزه بشر در آن به فعالیت مشغول است و آنقدر موردتوجه متفکران و کارشناسان قرارگرفته
است که به عنوان بعد کلیدی قدرت در جهان در قرن  21مطرحشده است (قاضی نوری و همکاران،
 .)11 :1131از سوی دیگر استفاده از شبکههای اجتماعی ،کاربرد ویژهای پیداکرده است .فارغ از
اختصاصی بودن حوزه عملکرد شبکههای اجتماعی مجازی (خانوادگی و دوستانه ،آموزشی و
دانشگاهی ،تجاری و سرگرمی) امکانات و نوع طراحی شبکههای اجتماعی مجازی ،کنش متقابل
مجازی بین کنشگران را نسبت به آنچه پیش از این در فضای وبالگها یا چت رومها صورت
میپذیرد ،کامالً متنوع و متفاوت ساخته است و ویژگی اختصاصی ساختن ویدئوها ،عکس،
دیوارنوشتهها و حتی رؤیت یا عدم رؤیت پروفایل صاحب صفحه برای افراد خاص ،ویژگی
منحصربهفرد ی است که فردیت را تقویت کرده و گستره تعامل اعضا را افزایش میدهد (کاستلز،
.)115 :1131
شبکههای اجتماعی گرچه دارای آسیبها و تهدیداتی هستند ،اما به عنوان یک فرصت خوب
می توان به آن نگاه کرد که دارای مزایای فراوانی برای کاربران است که برخی از این مزایا به شرح
زیر میباشند (قاضیزاده:)115 :1131 ،
 انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد ،جوامع و فرهنگهای مختلف شکلگیری و تقویت خرد جمعی امکان بیان ایدهها به صورت آزادانه و آشنایی با ایدهها ،افکار و سلیقههای دیگران کارکرد تبلیغی و محتوایی ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان یکپارچهسازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبی توسعه مشارکتهای مفید اجتماعی افزایش سرعت در فرایند آموزشبیتردید ،شبکههای اجتماعی اینترنتی ،نقش بسیار مؤثری در توسعه آموزشهای تخصصی و
عمومی دارند .گرچه به علت عدم امکان نظارت علمی ،بسیاری از محتواهای اینترنتی هنوز به مرتبه
قابل قبولی از اعتبار علمی نرسیدهاند ،اما درعینحال شبکههای اجتماعی یکی از عرصههای اینترنتی
هستند که کاربران بیشماری در آنها به صورت خودجوش اقدام به آموزش و انتقال دانستههای
تخصصی و عمومی خویش به دیگران میکنند .عالوه بر این ،شبکههای اجتماعی علمی و آموزشی
نیز به صورت تخصصی و باهدف آموزش از راه دور یا آموزش الکترونیکی ،مشغول فعالیت هستند
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(ایسا 1و همکاران .)2411 ،با استفاده از شبکههای اجتماعی آموزش مجازی ،دانشآموزان و
دانشجویان میتوانند دامنه فرایند یادگیری خود را در هرلحظه که نیازمند سؤال و برقراری رابطه
2
باشند ،به خارج از محدودههای کالس گسترش دهند (کیم و همکاران.)2411 ،
مزیت اصلی شبکههای اجتماعی ،یکپارچهسازی امکانات پایگاههای مختلف است .امکاناتی از
قبیل ایجاد صفحات و پروفایل شخصی ،ساخت وبالگ ،جستجوی اینترنتی ،اطالع از اخبار و
رویدادها و شرکت در فضاهای گفتگو (چت رومها و فرومها) و فضای آپلود فایلها که تا پیش از این
کاربران برای استفاده از هر کدام از آنها باید عضو سایتی میشدند ،اکنون از طریق تنها یک
عضویت ساده ،امکانپذیر است .وبسایت شبکههای اجتماعی به راحتی به پایگاههای اینترنتی بزرگ
دنیا مانند گوگل ،یاهو و حتی پایگاههای تخصصی ،لینک داخلی برقرار میکنند و از امکانات آنها
در وبسایت خود استفاده میکند (قاضیزاده.)115 :1131 ،
شبکه اجتماعی تلگرام یک برنامه پیام رسان است که تمرکزش را روی سرعت انتقال پیام و
امنیت گذاشته است .این برنامه بسیار ساده و استفاده از آن رایگان است .با تلگرام شما میتوانید
عکس ،ویدئو ،متن و هر نوع فایلی را ارسال کنید .این برنامه به شما اجازه میدهد تا گروههایی با
ظرفیت  14444نفر ایجاد کنید .شما می توانید شماره تلفن خود را بنویسید یا افراد را با نام کاربری
جستوجو کنید؛ به عبارت دیگر تلگرام ترکیبی از پیام کوتاه ،ایمیل و قابلیتهای سایر شبکههای
اجتماعی است که کاربرد آن در ایران ،گسترش چشمگیری یافته است .نتایج نظرسنجی مرکز افکار
سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در قالب طرح دیدگاه مردم در خصوص شبکههای اجتماعی که با
پرسشگری از چهار هزار و چهارصد نفر از افراد  11سال به باالی  11استان کشور در سال 1137
انجام شد ،نشان داد که در مجموع  71درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکههای
اجتماعی هستند .بر اساس نتایج این نظرسنجی ،شبکه اجتماعی تلگرام به پرطرفدارترین شبکه
اجتماعی در بین مردم ایران تبدیلشده است؛ به این ترتیب که  15/7درصد مردم باالی  11سال
کشور اعالم کردهاند عضو تلگرام هستند .اگر جمعیت افراد  11سال به باالی کشور را طبق
سرشماری سال  1134برابر با حدود  70میلیون نفر در نظر بگیریم میتوان گفت حدود  24میلیون
نفر از شهروندان ایرانی که باالی  11سال سن دارند عضو تلگرام هستند .براین اساس میتوان گفت
تعداد کاربران تلگرام در ایران بیش از  24میلیون نفر است؛ چراکه سن استفاده از شبکههای
اجتماعی در ایران قطعاً زیر  11سال است .همچنین از بین کسانی که حداقل عضو یکی از
شبکههای اجتماعی هستند 51 ،درصدشان عضو تلگرام هستند (ایسپا.)1137 ،
همچنین نکته قابلتوجه دیگر ،تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست.
این وبسایت که در حال حاضر پرمخاطبترین پیامرسان در ایران است و رتبه  11وبسایتهای پر
بازدید را دارد ،در جهان در رتبه  011جای گرفته و پس از ایران که با بازدید  00درصدی از تلگرام
Issa
Kim
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استفادهکننده بیرقیب این پیامرسان است ،روسیه با  14/0درصد ،ایتالیا با  0/1درصد ،اسپانیا با
 1/5درصد و برزیل با  2/3درصد در رتبههای دوم تا پنجم قرارگرفتهاند (وبسایت الکسا.)2411 ،1
در طول طراحی پیامهای آموزشی ،تعیین کانالهای ارتباطی و رسانههایی که بیشترین
اثربخشی را در گروه هدفدارند ،ضروری است؛ بنابراین ،با توجه به نقشی که شبکههای اجتماعی،
میتوانند در آموزشهای ضمنی محیطزیست داشته باشند ،مطالعه نقش آنها در آموزشهای
محیطزیستی برای ارتقای رفتار محیطزیستی اقشار مختلف جامعه ازجمله دانشجویان ضروری به
نظر میرسد؛ زیرا رفتار محیطزیستی دانشجویان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه که میتوانند
سفیر آموزشهای محیطزیستی در خانواده باشند و نیز نمایندگان فرهنگها و الیههای مختلف
اجتماعی نیز به شمار میروند ،از اهمیت خاصی در جامعه برخوردار است و الزمه شکلگیری آن
آموزشهای محیطزیستی مناسب است (رضائی و شبیری)1130 ،؛ بنابراین ،رفتار محیطزیستی
دانشجویان و بررسی رابطه آن با متغیرهای گوناگون ،شایسته بررسی و مطالعه علمی است .وسعت
قابلتوجه جمعیت دانشجویی کشورمان (انصاری و فکور ،)1130 ،به عنوان سرمایههای ارزشمند
ملی و داشتن این باور که این قشر خود میتوانند در تغییر نگرش و رفتار خانوادههای خود سهم
مهمی داشته باشند ،لزوم استفاده از این ظرفیتهای ارزشمند را هر چه بیشتر آشکار میسازد.
موضوع این پژوهش ،بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یکی از شبکههای
پرمخاطب به ویژه در میان رده سنی دانشجویان بر رفتارهای گردشگری محیطزیستی دانشجویان
دانشگاه پیام نور استان مرکزی است .اهمیت این پژوهش در آن است که سیاستگذاران آموزشهای
گردشگری محیطزیستی را با تأثیر برنامههای محیطزیستی ارائهشده از طریق این شبکه در ارتقای
رفتار گردشگری حامی محیطزیست دانشجویان به عنوان قشر تأثیرگذار جامعه آشنا ساخته و
میتواند مبنایی برای مطالعات آتی برای انجام پژوهشهای مشابه در مورد بررسی تأثیر سایر
برنامههای ارائه شده از طریق رسانههای مختلف و استفاده از نتایج آنها جهت بهینهسازی برنامهها
و برنامهریزیهای آتی آموزشهای گردشگری محیطزیستی باشد.
ویژگیهای ذکرشده برای شـبکههـای اجتماعی مجازی و مرور اجمالی پژوهشهای داخلی و
خارجی پیشین نشان میدهد کـه شبکههای اجتمـاعی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات،
میتوانند به ابزاری قوی برای آموزش در حوزههای مختلف تبـدیل شـوند ،باوجوداینکه پژوهشهای
متعددی در زمینه نقش شبکههای اجتماعی در آموزش و بعضاً آموزشهای محیطزیستی صورت
گرفته است ،لیکن محققین در بررسی پیشینه داخلی و خارجی به پژوهشی که به صورت نیمه
آزمایشی و مداخلهای به بررسی تأثیر این شبکهها و بهطور مشخص شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای
رفتار گردشگری محیط زیستی پرداخته باشد ،برخورد نکردند .اهمیت این پژوهش در آن است که
سیاستگذاران آموزشهای محیط زیستی را با تأثیر کاربرد تلگرام به عنوان یکی از شبکههای
)http://www.alexa.com/topsites/countries/IR
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اجتماعی پرمخاطب در آموزشهای محیطزیستی مرتبط با گردشگری دانشجویان به عنوان قشر
تاثیرگزار جامعه آشنا ساخته و میتواند مبنایی برای مطالعات آتی برای انجام پژوهشهای مشابه در
موردبررسی تأثیر سایر شبکههای اجتماعی و نیز رسانههای مختلف و استفاده از نتایج آنها جهت
بهینهسازی برنامهریزیهای آتی در این زمینه باشد.
با توجه به اهمیت موضوع و در جهت اجرای فرآیند پژوهش ،سؤالهای این پژوهش در قالب
گزارههای آیا کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست
دانشجویان تأثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،این تأثیر به چه میزان است؟ صورتبندی
شد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نظریهها و مدلهای مختلفی به مسأله رفتارهای محیطزیستی میپردازند .قدیمیترین و
سادهترین مدل رفتار حامی محیطزیست ،مدل شناخت و کنش عمومی است که مبتنی بر پیشرفت
خطی از دانش محیطزیست به آگاهی محیطزیست و درنهایت رفتار حامی محیطزیست است .از
اوایل دهه  1354ثابت شد که این مدل اشتباه است (سبزهای و همکاران .)1 :1137 ،پژوهشهای
مختلف (فردوسی و همکاران ،1111 ،صالحی ،1134 ،صالحی و کریمزاده ،1134 ،رضائی و شبیری،
 ،1131رضائی و شبیری ،1130 ،صالحی و امامقلی ،1137 ،سبزهای و همکاران )1137 ،نشان
داده اند که در بسیاری از موارد ،آگاهی و نگرش به رفتار محیطزیستی یا همان رفتار حامی
محیطزیست منجر نمی شوند .در پاسخ به این سؤال که چرا افزایش آگاهی یا نگرش ،الزاماً به
افزایش رفتارهای حامی محیطزیست نمیانجامد ،بسیاری از نظریهپردازان به مسأله شکاف در
مقیاس اشارهکردهاند.
2
1
یکی از نظریهها درزمینهی رفتارهای محیطزیستی را فیش بین و آیزن ( ،)1357تحت عنوان
فعالیت تفکر شده 1مطرح کردهاند (کیاسر 0و فوهرر .)1333 ،7بعدها این نظریه مورد تجدیدنظر قرار
5
گرفت و تحت عنوان نظریه رفتار برنامهریزیشده 1بسط داده شد .بر طبق این نظریه ،مقصد رفتاری
از پیشایندهای بدون واسطه رفتار آشکار است که به نوبه خود قصد رفتار تابع نگرشها و معیارهای
ذهنی 1شخص برای انجام دادن فعالیتهای مشخص است .در این نظریه ،نگرشها فقط ارزیابی از
پیامدهای خاص را شامل نمی شوند ،بلکه برآوردی از احتمال این پیامدها نیز هستند .اطالعات و
1
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دانش واقعی از پیششرطهای ضروری برای هر نگرش است ،ولی معیارهای ذهنی به نیرومندی
عقاید هنجاری و انگیزشی برای بهکارگیری این عقاید اطالق میشود و معیارهای ذهنی فرد
برآوردی از ارزشهای اجتماعی و اخالقی هستند (آیزن و فیشن بین.)1314 ،
در نظریه تجدیدنظر شده (رفتار برنامهریزیشده) تأثیر عوامل بیرونی یا خارج از کنترل شخص
نیز در نظر گرفته میشود .رفتار محیطزیستی به دامنه وسیعی از اثرات خارج از کنترل شخص،
حساس است؛ به عبارت دیگر ،فشارهای موقعیتی ،انجام رفتارهای محیطزیستی را آسانتر یا
دشوارتر میکند؛ بنابراین نظریه رفتار برنامهریزیشده شامل فشارهای رفتاری خارج از کنترل
اشخاص نیز هست و در مقایسه با فعالیت تفکر شده در پیشبینی رفتارهای محیطزیستی مفیدتر
است (سبزهای و همکاران.)3 :1137 ،
هاینز ،هانگرفورد و تامرا در مقالهای به نام «مدل رفتار مسئوالنه محیطزیستی» به فرا تحلیل
 121تحقیق مربوط به رفتار حامی محیطزیست از سال  1354به بعد پرداختند که شباهت زیادی
به نظریه فیش بین و آیزن دارد .آنها ،متغیرهای مؤثر بر رفتارهای محیطزیستی را در سه مقوله
متغیرهای شناختی ،روانی اجتماعی و جمعیت شناختی ،طبقهبندی کردند .متغیرهای شناختی
شامل عوامل آگاهیبخش محیطزیستی هستند و متغیرهای روانی اجتماعی مربوط به ویژگیهای
شخصیتی افراد و درک آنها از خودشان و دیگران است و شامل نگرشها ،حیطه کنترل ،موقعیت
اقتصادی ،مسئولیتپذیری شخصی و تعهدات زبانی هستند (اردوغان .)2411 ،1به نظر هاینز،
مسئولیتپذیری نشانه احساس وظیفه یا تعهد افراد در برابر محیطزیست است .هاینز نتیجه میگیرد
هر چه مسئولیتپذیری بیشتر باشد رفتار مسئوالنهتری نسبت به محیطزیست وجود دارد و دانش
پیشنیاز اقدام مسئوالنه محیطزیستی است (هاینز 2و همکاران.)1311 ،
در این طبقهبندی دانش ،جزء متغیرهای شناختی است .نگرش ،منبع کنترل ،مسئولیتپذیری
شخصی و تعهد شفاهی به عنوان متغیرهای روانشناختی شناختهشدهاند .سن ،درآمد ،جنسیت و
وضعیت تأهل جزء متغیرهای جمعیت شناختی قرار میگیرند (همان).
بیست سال پس از هاینز و همکاران ،بامبرگ و موزر ،فرا تحلیلی جدید از شاخصهای روانی
اجتماعی رفتار حامی محیط زیست انجام دادند .فرا تحلیل بامبرگ و موزر بر اساس اطالعاتی بود که
از  75نمونه موردبررسی به دست آوردند .نتایج تحقیق بامبرگ و موزر نشان میدهد «تمایل به
کنش» نقش میانجی رابین «آگاهی محیطزیستی» و «رفتار محیطزیستی» دارد .آنها رفتار حامی
محیطزیست را متأثر از انگیزههای «نفع شخصی» و «نفع اجتماعی» دانستند (بامبرگ 1و موزر،0
 .)2445بامبرگ و موزر در توضیح این مطلب یادآور میشوند در مدلهای زیادی نفع شخصی و
انگیزههای اجتماعی بهکاررفتهاند  .محققانی که بر تأثیرگذاری نفع اجتماعی بر رفتار محیطزیستی
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اعتقاد داشتهاند از مدل فعالسازی هنجار ) 1(NAMو محققانی که منفعت شخصی را محرکی مهمتر
میدانند از مدلهای انتخاب عقالنی مانند نظریه رفتار آیزن ( )1331استفاده کردهاند .مدل نظری
بامبرگ و موزر از ترکیب عناصر هر دو مدل ساخته شد .فرض  NAMاین است که هنجارهای
اخالقی یا شخصی ،شاخصهای مستقیم رفتار حامی محیطزیست هستند .بامبرگ و موزر ،تشکیل و
فعالسازی هنجار اخالقی را نتیجه فرایند شناختی ازجمله آگاهی میدانند .آنها «تعهد درونی» را
دومین عامل در توسعه هنجارهای اخالقی معرفی میکنند آنها ،هنجار اجتماعی را دارای ارتباط
مستقیم با هنجار اخالقی و ارتباط غیرمستقیم با تمایل به رفتار میدانند .عالوه بر این هنجار
اجتماعی با درجه قابلفهمی از کنترل رفتاری و نگرش نیز در ارتباط است .به نظر بامبرگ و موزر
آگاهی و دانش تأثیر غیرمستقیم بر رفتار حامی محیطزیست دارند .بامبرگ و موزر معتقدند آگاهی،
پیش شرط الزم اما ناکافی برای توسعه هنجارهای اخالقی و نگرش نسبت به رفتار حامی
محیطزیست است (سبزهای و همکاران .)14 :1137 ،همچنانکه هاینز و همکاران مینویسند بهرغم
اطالعات فراوانی که درباره رفتار محیطزیستی وجود دارد ،مشخص نیست کدام متغیر یا متغیرها در
انگیزهبخشی به اشخاص تأثیرگذارترند (هاینز و همکاران.)1311 ،
نظریههای ناظر بر تأثیر رسانهها
در ادامه ،تعدادی از نظریههای ناظر بر تأثیر رسانهها که مبانی نظری این پژوهش را تشکیل
دادهاند ،موردبررسی قرار میگیرد:
نظریه کنش ارتباطی هابرماس
قبل از پرداختن به نظریه کنش ارتباطی هابرماس ،ابتدا به حوزه عمومی موردنظر هابرماس
پرداخته می شود .هابرماس در کتاب تحول ساختاری ،مفهومی هنجاری از حوزه عمومی عرضه
میکند و آن را بخشی از زندگی اجتماعی میخواند که در آن شهروندان میتوانند به تبادلنظر
درباره اموری بپردازند که از نظر ایشان برای تأمین مصالح عامه اهمیت دارد و از این طریق است که
«افکار عمومی» شکل میگیرد (یزدخواستی و همکاران .)30 :1132 ،حوزه عمومی درواقع ایده یا
مفهومی هنجاری است که در چارچوب کلی نظریات هابرماس درباره کنش ارتباطی و گفتگو جای
دارد .هابرماس خود حوزه عمومی را چنین تعریف میکند« :مقصود ما از حوزه عمومی قبل از هر
چیز قلمروی از زندگی اجتماعی ماست که در آن ،آنچه به افکار عمومی منجر میشود ،میتواند
شکل بگیرد» .در هر گفتگویی که در آن افراد خاصی برای ایجاد مجمعی عمومی گرد هم میآیند
بخشی از حوزه عمومی به وجود میآید (هابرماس.)1331 ،

Norm Activation Model
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نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه
کلی و ولخارت دریافتند افرادی که انگیزه باالیی برای حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند و
بنابراین وابستگی بیشتری به تأیید دارند ،بعید به نظر میرسد که ارتباطات و پیامهایی را قبول
نمایند که نقطه مقابل هنجارها و ارزشهای گروه هستند .فرد باید موافقت و تأیید را به دست آورد.
در اینجا میتوان به پذیرش توسط گروه تعبیر کرد ،یعنی اینکه اعضا هرچه بیشتر موردپذیرش
گروه قرار بگیرند ،احتمال تأثیر پیام بر گروه بیشتر است .مناظره گروهی نسبت به سخنرانیها از
اثربخشی درازمدت در تغییر نگرشها برخوردار است ،همچنین اگر این مناظره گروهی بهطور آزادانه
برگزار شود ،تأثیر بیشتری در اثربخشی به اعضا گروه خواهد داشت ،بحث و مناظره آزاد در افکار و
عقاید تغییر بیشتری به وجود میآورد (زنجانیزاده و محمدجوادی.)124 :1110 ،
نظریههای ارتباط جمعی
والدهال 1از فرار بودن محتوای ارتباطی صحبت میکند ،عاملی که احتمال تحصیل اثرات را
کاهش میدهد .او معتقد است ،اثرات د رازمدت بیش از اثرات کوتاه ،موردتوجه قرار میگیرد؛ و یا
بهنوعی اگر از یک پیام به طور طوالنی مدت استفاده شود تأثیر آن پیام بیشتر است .کالپر 2عالوه بر
تکرار پیام ،مدت زمان پیام را نیز در نظر میگیرد تا برنامه بتواند باالترین اثر ممکن را داشته باشد
(همان.)125-121 :
0
دی فلور 1و بال روکیچ در الگوی خویش درباره وابستگی به رسانهها بر این باورند که شرط مهم
برای بروز اثرات ،میزان وابستگی به بعضی رسانههای ارتباطی است ،مجرایی که مردم برای به دست
آوردن اطالعات مهم نسبت به آن احساس وابستگی میکنند ،توان بیشتری برای ایجاد اثرات دارد تا
مجرایی که تفاوتی با مجاری دیگر ندارد و اطالعاتی که فراهم میکند فاقد اهمیت است (آنینوا 7و
بال روکیچ .)2417
نظریه جامعه شبکهای
در طلیعه جهانیشدن ،متفکران و اندیشمندان جهان با افق جامعهای روبهرو شدند که تفاوت
چشمگیری با نمونه پیشین خود داشت .به تعبیر واترز 1جهانیشدن فرآیند اجتماعی است که در آن
قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است ،از بین میرود و مردم
بهطور فزایندهای از کاهش این قیدوبندها آگاه میشوند .بهبیاندیگر ،جهانیشدن ،گالدیاتوری
1

Waldhall
Clapper
3
Defleurs
4
Ball Rokeach
5
Ognyanova
6
Waters
2

 ......92مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیست و یکم ،تابستان 2931

نرمافزاری اس ت که فتح حصارها و برج و باروهای فرهنگی و هویتی را هدف مبارزه و چالش خود
قرار داده است .استراتژی های این گالدیاتور برای پیروزی در این نبرد ،عبارت است از :کمرنگ شدن
قیدوبندهای جغرافیایی و ایدئولوژیکی که بر روابط فرهنگی و سیاسی جوامع بشری سایه افکنده ،از
بین رفتن تقدم و تأخر تاریخی ،متنوع شدن سبکهای زندگی ،تضعیف و تخریب عوامل و منابع
سنتی هویت ،فروریختن فضاهای انحصاری و از بین بردن مصونیت فرهنگی ،کوچک شدن جهانی،
در هم تنیدن زمان و مکان ،همسانسازی ساختاری و نهادی جوامع مختلف جهان ،تبدیل جامعه به
زنجیرهای از شبکههای اجتماعی -فضایی هم پوش و متقاطع ،ساماندهی کنشها و واکنشهای از
راه دور و بافاصله ،واردکردن «دگرهای غایب» به عرصه مناسبات و روابط جهانی و غیره (هلد و
پراتون .)14 :1111 ،از میان این مدرنیته تشدید یافته و روند جهانیشدن که چند دهه در حال رخ
نمایاندن است ،جامعه شبکهای در حال ظهور است .در بین صاحبنظران و اندیشمندان جهان،
«مانوئل کاستلز »1بهترین تالش را برای روشن نمودن زوایای تاریک و پوشیده جامعه شبکهای انجام
داده است .کاستلز ،ریشه به وجود آمدن جهان نو را در تالقی سه فرآیند تاریخی در اواخر دهه
 1314و نیمه دهه  1354میالدی ،جستجو میکند (افشار و عدلی پور:)01 :1130 ،
 )1انقالب فناوری اطالعات؛
 )2بحرانهای اقتصادی سرمایهداری و دولت ساالری و تجدید ساختار متعاقب آن؛
 )1شکوفایی جنبشهای اجتماعی فرهنگی ،هم چون :آزادیخواهی ،حقوق بشر ،فمینیسم و
طرفداری از محیطزیست.
به عقیده وی تعامل میان این فرایندها ،یک ساختار نوین اجتماعی مسلط؛ یعنی جامعه
شبکهای ،یک اقتصاد؛ نوین یعنی اقتصاد اطالعاتی – جهانی و یک فرهنگ نوین یعنی فرهنگ مجاز
واقعی را به وجود آورده است .منطق نهفته در این اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،زیربنای کنش و
نهادهای اجتماعی در سراسر جهانی بههمپیوسته خواهد بود (کاستلز.)015 :1113 ،
در جامعه شبکهای پیش رو ،افراد و جوامع در درون قالبهای تازهای میگیرند و در این میان،
تعاریف تازهای از انسان عرضه میشود و درعینحال خود این شبکه تحت تأثیر قوای محرکه داخلی
دستخ وش تغییرات دائمی و درنتیجه ،ایجاد الگوهای جدید زیست و حیات در نقاط مختلف
میشود .در واقع ،در جامعه شبکه ای ،ارتباط رودررو ،جای خود را به ارتباطات واسطهای میدهد یا
بهوسیله آن تکمیل می شود .اشکال ارتباط بین ارتباطات جمعی و میان فردی یا به عبارتی،
ارتباطات رایانهای ،مجموعه گسترده ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده است .در این جامعه
نوظهور ،الگوهای مشابه شبکهای شدن ،انعطافپذیری و ارتباطات نمادین زودگذر ،بر محور یک نظام
منسجم رسانهای الکترونیکی و بهطور مشخص اینترنت ،به وجود میآید (سلطانی فر:1113 ،
.)51-13
Manuel Castells

1

تأثیر کاربرد شبکههای اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست93..........................

به اعتقاد کاستلز شبکه اینترنت ستون فقرات ارتباطات جهانی از دهه  1334به بعد است ،چراکه
به تدریج بیشتر شبکه های اجتماعی را به یکدیگر پیوند خواهد داد .مسئله بدین جا ختم نشده ،بلکه
گسترش اینترنت و شبکههای ارتباطی کامپیوتری به تدریج ،فرهنگ کاربران شبکه و حتی الگوهای
ارتباطی آینده را نیز شکل دهد .از نظر کاستلز جامعه شبکهای (که محصول اصلی اینترنت است) بر
ساختهشدن هویت افراد مؤثر خواهد افتاد (کاستلز.)1113 ،
1
الیسون 1و همکاران ( ،)2445کریستوفیدز2و همکاران ( )2443و راس و همکاران (،)2443
استفاده از شبکههای اجتماعی در امر آموزش را موجب افزایش توانمندی در یادگیرندگان دانستهاند.
تسو 0و همکاران ( ،)2411دسترسی به محتوای الکترونیکی را به عنوان ویژگی بارز و مؤثر شبکههای
اجتماعی برشمردهاند .والکنبرگ 7و همکاران ( ،)2447میسون 1و رنی )2445( 5و الیسون و
همکاران ( ،)2445امکان مشارکت را به عنوان فرصت فراهمشده توسط شبکههای اجتماعی در امر
آموزش ،قلمداد کردهاند.
11
14
هانگ 1و ین ،)2414( 3تسهیل تعامالت اجتماعی میان مخاطبین و وانگ و چو ( )2412نیز
باال بردن سرعت تولید و اشاعه دانش را به عنوان ویژگیهای ممتاز کاربست این شبکهها در آموزش
دانستهاند .ردیکر )2443( 12هم به یادگیری مادامالعمر و مستقل یادگیرنده در این رابطه ،اشاره
میکند.
11
از زمان ظهور شبکههای اجتماعی تاکنون پژوهشگران بسیار دیگری نیز نظیر یانگ (،)2441
پاسک 10و هارگیتای ،)2443( 17شوارتز ،)2443( 11سلوین ،)2443( 15مزر 11و همکاران (،)2443
ربالیر )2414( 13و هیو 24و همکاران ( )2411به بررسی و پژوهش در زمینه کاربرد آنها در امور
آموزشی ،اقدام کردهاند .این پژوهشگران ،همه به این نتیجه دستیافتهاند که شبکههای اجتماعی از
طریق ابزارهای اینترنتی ،تفکر انتقاد گروهی ،یادگیری پروژه محور تیمی و حل مسئله گروهی را
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تقویت میکنند و قدرت آنها نیز تنها به دلیل تولید و به اشتراک گذاشتن دانش بین اعضای این
شبکهها نیست ،بلکه امکان بازتاب دادن و تولید دانش جدید را نیز فراهم میآورند .این شبکهها،
امکان تولید ایدهها ،به چالش کشیده شدن ،تغییر و همچنین نقد و ارزیابی آنها به وسیله شبکه
بسیار بزرگی را فراهم میآورند .نکته شایان توجه اینجاست که همه این موارد چند ماه یا چند سال
طول نمیکشند ،بلکه گاهی تنها در چند دقیقه رخ میدهند (همان) .از طریق اعمال مشارکتی،
ایدههای نارس میتوانند بـه سـرعت بازسازیشده و استفاده شوند.
لی 1و مک لوهان ،)2441( 2سایتهای شبکه اجتماعی را به عنوان ابزارهای آموزشی که
دانشجویان ،میتوانند از آنها برای ارتباطات و حمایت اجتماعی برای دریافت و به اشتراکگذاری
اطالعات استفاده کنند ،معرفی کردهاند .نعمتی انارکی و پورنقی ( )1111در مطالعهای تحت عنوان
کاربرد وب  2و شبکههای اجتماعی در آموزش الکترونیکی علوم پزشکی به کاربرد فناوریهای
مختلف وب  2و شبکههای اجتماعی در حیطه آموزش علوم پزشکی پرداختهاند .هارلو )2411( 1در
پژوهشی تحت عنوان فیس بوک و جنبش عدالتطلبانه گواتماالیی آنالینی که به حرکت آفالین
انجامید .با استفاده از تحلیل درونمایهای از نظرات ارسالی به دو صفحهی فیس بوکی مرتبط با
روزن برگ (وکیل کشتهشدهی گواتماالیی) و مصاحبههای صورت گرفته با صاحبان صفحه در فیس
بوک و مصاحبه عمیق و تحلیل محتوا از  0تن از رهبران جنبش فیس بوکی در مارس  2414نهایتاً
به این نتیجه رسید که فعالیت آنالین فیس بوکی ارسالکنندگان با فراوانی زیاد موجب مشارکت
آنالین شده است و حتی حضور افراد در اعتراضهای سنتی و چهره به چهره را پررنگتر کرده است.
به تعبیری دیگر یک حرکت صرفاً آنالین و مجازی به حرکتی آفالین و حضوری و رودررو منجر شده
است .روبلیا 0و همکاران ( )2411با تأکید بر اهمیت فزاینده شبکههای اجتماعی آنالین برای جوانان،
به مطالعه نقش شبکه اجتماعی فیسبوک در افزایش دانش جوانان نسبت به مسائل محیطزیستی و
ارتقای رفتارهای محیطزیستی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،پرداختهاند و بر اساس
نتایج این پژوهش ،شبکه اجتماعی مذکور را ابزار مؤثری در جهت دستیابی به این اهداف ،ارزیابی
کردهاند .نتایج پژوهش ویگلیانسی 7و سابال )2411( 1هم نشان داد که استفاده از رسانههای
اجتماعی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات مانند بالگ ها و نیز شبکههای اجتماعی مانند
فیسبوک و یوتیوپ ،می تواند به عنوان ابزارهای راهبردی برای حفاظت از تنوع زیستی در دو سطح
محلی و جهانی مورداستفاده قرار گیرد.
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استنسیو 1و همکاران ( )2412در پژوهشی با عنوان شبکههای اجتماعی ،آلترناتیوی برای
آموزش محیطزیست به تجزیه و تحلیل اثر شبکههای اجتماعی بر آموزش محیطزیستی در آموزش
عالی رومانی پرداختند و مدلی را برای بهکارگیری شبکه اجتماعی فیسبوک در فرآیندهای آموزشی
آموزش عالی برای آموزش محیطزیست برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد ،ارائه
دادند .نتایج این پژوهش ،نشان داد که با توجه به محبوبیت سایتهای شبکههای اجتماعی در بین
دانشجویان ،این شبکهها به عنوان ابزارهای ارزشمند باید موردتوجه قرارگرفته و درجه توانایی
1
دانشجویان و اعضای هیات علمی نیز در استفاده از این سایتها ،باید باال رود .دسائی 2و کامات
( )2411در مطالعه ای به بررسی نقش کاربرد شبکه اجتماعی فیسبوک برای توسعه نگرش
محیط زیستی دانشجویان در هند ،پرداخته و نتیجه گرفتند که استفاده از این شبکه اجتماعی در
ارتقای یادگیری محیطزیستی نسبت به روشهای سنتی ،تأثیر قابلتوجهی داشته است .در مطالعه
دیگری که توسط الکالن 0و همکاران ( )2410در رابطه با شبکه توییتر انجام شد ،محققان ادعا
کردند که توییتر توانایی رفع نیازهای علمی و اطالعاتی مخاطبان را دارد .نتایج مطالعه زیتا و
همکاران ،در زمینه نقش کاربرد رسانههای اجتماعی در ایجاد آگاهی محیطزیستی در اعضای هیات
علمی دانشگاه نلسون ماندالی آفریقای جنوبی هم نشان داد که فیسبوک مؤثرترین شبکه اجتماعی
در بین شبکههای موردمطالعه بوده است .نتایج پژوهش کوهستانی )2417( 7حاکی از آن است که
شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان کاتالیزور عمل میکنند تا اهداف زیستمحیطی را پیش ببرند
و در مواردی حتی تبدیل به جنبشهای اجتماعی مؤثر در این زمینه در قالب گروهها و کمپینهای
1
زیستمحیطی هم میشوند .همچنین در ارتباط با شبکههای اجتماعی مجازی و بحران آب ،گتچل
و سلنو ) 2417( 5پژوهشی با عنوان تحلیل توییتر و بحران آب در ویرجینیای غربی انجام دادند.
نتایج آن حاکی از این بود که توییتر ،در مقوله بحران آب مورداستفاده اجتماعات در میان گروههای
عضو در این شبکه قرارگرفته است .اطالعات مربوط به کمبود آب و محتویات آموزشی شامل
چگونگی جبران آن و پاسخ به سؤاالت مربوطه در این شبکه به سرعت بین کاربران پخش میشود.
رضائی و همکاران ( )1137در پژوهشی با عنوان تأثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای
سواد محیط زیستی دانشجویان به مطالعه تأثیر کاربرد این شبکه در ارتقای ابعاد سهگانه سواد
محیطزیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور (آگاهی ،نگرش و رفتار) با روش نیمه آزمایشی پرداخته
که بر اساس نتایج ،تأثیر کاربرد اینستاگرام بر هر سه بعد سواد محیطزیستی و ازجمله رفتار ،دارای
تأثیر مثبت و معناداری بوده است.
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ویژگیهای ذکرشده برای شبکههای اجتماعی مجازی و مرور اجمالی پژوهشهای داخلی و
خارجی پیشین نشان میدهد کـه شبکههای اجتمـاعی میتوانند به ابزاری قوی برای آموزش در
حوزههای مختلف تبـدیل شـوند ،البته بررسی پیشینه پژوهشی در این رابطه نشـان داده اسـت کـه
اسـتفاده از ایـن شبکهها در آموزش ،عالوه بر فرصـتهـای بسـیاری کـه ایجـاد مـیکنـد؛
چالشهایی را مانند مقاومت مجریانِ برنامه آموزشی (چراغمالیی و همکاران ،)1131 ،ویژگیهای
نامناسب برخی مخاطبین (گرین 1و آزدو ،)2445 2،مسئله امنیت و حفظ حریم خصوصی (ردیکر و
همکاران )2414 ،اعتیاد به اینترنت (یانگ و تانگ ،)2445 ،1چالشهای موجود و نیز شکاف در
کسب مهارتهای دیجیتال و دسترسی به اینترنت به عنوان پیششرط استفاده از شبکههای
اجتماعی (رضائی و شبیری ،1130 ،ردیکر و همکاران )2414 ،پیش رو دارد .نتایج پژوهش رضائی و
شبیری ( )1130نشان داد که علیرغم ظرفیتهای غیرقابلانکار شبکههای اجتماعی ،هیچ رابطهای
بین استفاده از آنها و سواد محیطزی ستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی وجود نداشت.
پژوهشگران مذکور این امر را به عدم بهکارگیری شبکههای مورداشاره در آموزشهای محیطزیستی
به منظور ارتقای سواد محیطزیستی نسبت داده و انجام مطالعات مداخلهای را در این زمینه،
پیشنهاد کردند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،نیمه آزمایشی در قالب پیش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بوده است .نمونه موردمطالعه شامل  04نفر از دانشجویان دانشگاه
پیام نور استان مرکزی بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در قالب دو گروه
کنترل و آزمون گروهبندی شدند .از جنبه نظری ،رفتار محیطزیستی ،مجموعه کنشهای افراد
جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات ،تمایالت و آمادگیهای
خاص برای رفتار نسبت به محیطزیست را شامل میشود (خوشفر و همکاران .)1111 ،از جنبه
عملیاتی نیز در این پژوهش ،برای سنجش رفتارهای محیطزیستی مربوط به گردشگری و گردآوری
دادهها ،از پرسشنامهای شامل  10گویه استفاده شد که قبالً در پژوهشی توسط صالحی و همکاران
( )1131که نتایج آن در مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری منتشر شد ،بهکاررفته بود .پاسخها بر
اساس طیف لیکرت (کامالً موافق با کد  7تا کامالً مخالف با کد  )1و دامنه این طیف از  10تا 54
تعریف شده است .جهت اطمینان بیشتر ،روایی این پرسشنامه به صورت کمی و کیفی با نظرخواهی
از اساتید و اعضای هیات علمی رشتههای گردشگری ،محیطزیست و علوم اجتماعی ،مورد تأیید قرار
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گرفت .در بررسی کمی روایی محتوایی ،از نسبت روایی محتوایی الوشه 1استفاده شد و بر حسب
تعداد متخصصین پاسخدهنده ( 21نفر) ،باید سؤاالتی که نسبت روایی محتوایی 2آنها کمتر از ./15
بود ،حذف میگردید (آیر 1و اسکالی )2411 ،0که در این پژوهش ،نسبت روایی محتوایی
محاسبهشده برای کلیه گویه ها از این مقدار بیشتر بود .پایایی پرسشنامه نیز برای سنجش رفتارهای
گردشگری محیطزیستی دانشجویان با روش آلفای کرونباخ محاسبه و عدد  4/541به دست آمد.
ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد .سپس آموزشهای الزم بر اساس توصیههای برنامه
محیطزیست سازمان ملل (یونپ )2417 ،7و لحاظ شرایط و فرهنگ بومی کشور در قالب
اشتراکگذاری پستهای متنی ،تصویری و صوتی در قالب گروه ایجادشده در شبکه اجتماعی تلگرام
در زمینه رفتار گردشگری سازگار با محیطزیست در دوره زمانی  14مهر تا  14دی  1137به گروه
آزمایش ،ارائه شد .بعد از  1ماه ،به منظور سنجش تأثیر آموزشهای گردشگری محیطزیستی
ارائه شده از طریق تلگرام از دانشجویان ،پس آزمون گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار  ،SPSSصورت گرفت .جداول فراوانی
متغیرهای جمعیت شناختی و میانگین متغیرهای اصلی تحقیق طی جداولی در قالب آمار توصیفی
تنظیم شد و پاسخگویی به سؤاالت پژوهش با تحقیق و استنباط آماری ،با استفاده از آزمونهای
آنالیز کوواریانس ،مقایسههای زوجی تی و آزمون تعقیبی شفه 1انجام گرفت .از آزمونهای
کلموگروف-اسمیرنف 5و لِوِن 1نیز برای بررسی روشهای مناسب تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج و یافتهها
میانگین متغیرها در گروههای موردمطالعه
جدول شماره  ،1میانگین متغیر رفتار گردشگری حامی محیطزیست در گروه کنترل و جدول
شماره  ،2میانگین این متغیر در گروه آزمایش را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،نشان داده
است.
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جدول  -2میانگین رفتار گردشگری حامی محیطزیست در گروه کنترل
مرحله
پیش آزمون
پس آزمون

آگاهی محیطزیستی
میانگین

4/07

انحراف معیار

4/17

میانگین

4/74

انحراف معیار

4/10

منبع :یافتههای تحقیق حاضر
جدول  -1میانگین رفتار گردشگری حامی محیطزیست در گروه آزمایشی تلگرام
مرحله
پیش آزمون
پس آزمون

رفتار گردشگری محیطزیستی

میانگین

4/01

انحراف معیار

4/13

میانگین

4/57

انحراف معیار

4/43

منبع :یافتههای تحقیق حاضر

تجزیه و تحلیل استنباطی
بررسی نرمال بودن مشاهدات :برای بررسی نرمال بودن مشاهدات از روش استنباطی آزمون
کلموگروف-اسمیرنف به شرح جدول شماره  1استفادهشده است.
جدول  -9نتایج سطح معناداری آزمون کلموگروف-اِسمیرنف برای دو گروه موردمطالعه
نام گروه

مرحله آزمون

رفتار گردشگری محیطزیستی

گروه کنترل

پیش آزمون

4/141

پس آزمون

4/117

پیش آزمون

4/034

پس آزمون

4/171

گروه آزمایش
منبع :یافتههای تحقیق حاضر

بنابراین با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون مربوط به متغیر وابسته بیشتر از  4/47بوده
است ،فرضیه نرمال بودن مشاهدات (فرض صفر) تأیید شد؛ پس میتوان از آزمونهای پارامتریک به
منظور بررسی سؤال پژوهش استفاده کرد.
بررسی همگنی واریانس

تأثیر کاربرد شبکههای اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست33..........................

در این مرحله ،برای بررسی فرض همگنی واریانس جهت انجام آزمون واریانس تک متغیره از
آزمون لون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  ،0منعکسشده است.
جدول  -3نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس
گروه

F

سطح معناداری

گروه کنترل

رفتار گردشگری محیطزیستی

4/751

گروه تلگرام

رفتار گردشگری محیطزیستی

11/313

منبع :یافتههای تحقیق حاضر

با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون بر اساس جدول شماره  ،0بزرگتر
از ( )4/47بوده است؛ بنابراین گروهها از نظر واریانس تفاوت معنیداری نداشتند ،بر این اساس ،فرض
برابری واریانس جهت انجام آزمون کوواریانس رعایت شده است.
آیا آموزش محیطزیست با کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی
محیطزیست دانشجویان تأثیر دارد؟
جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس گروه آزمایشی تلگرام
متغیر
رفتار گردشگری
حامی محیطزیست

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1/413

1

1/413

 Fضریب
03/111

معناداری
یا sig

4/441

*

اندازه اثر
4/715

سطح P>4/47

*معنیدار در
منبع :یافتههای تحقیق حاضر

بر اساس نتایج منعکسشده در جدول شماره  ،7سطح معناداری مربوط به آزمون متغیر رفتار
گردشگری محیطزیستی برابر  4/441بوده است و با توجه به اینکه سطح معنیداری  Fکمتر از
 4/47بوده ،نتیجه گرفته شد که تفاوت معناداری در بین این متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس
آزمون وجود داشته است .این نتیجه ،نشاندهنده تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر متغیر
رفتار گردشگری حامی محیطزیست دانشجویان بوده است .در این تحلیل که متغیر مستقل ،آموزش
محیطزیست از طریق تلگرام و متغیر وابسته ،رفتار گردشگری محیطزیستی بوده و پیش آزمون
متغیر وابسته نیز به عنوان هم متغیر ،شناختهشده است ،نتایج بهدستآمده نشان داد که تأثیر آموزش
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با تلگرام در ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست با ثابت نگهداشتن اثر پیشینه )پیش آزمون)
معنیدار بوده است.
الزم به توضیح است که اندازه اثر آموزش از طریق تلگرام برابر  4/715بوده که نشاندهندهی آن
است که در حدود  75درصد واریانس رفتار گردشگری محیطزیستی گروه آزمایشی اختصاصاً توسط
اعمال شیوهی آموزشی (آموزشهای محیطزیستی با تلگرام) قابل تبیین است.
در جدول شماره  ،1درجه آزادی برابر است با تعداد گروهها منهای  1و اندازه اثر به معنای میزان
تأثیر آموزش از طریق تلگرام بر شاخصها در مجموع میباشد.
جدول  -1نتایج آزمون مقایسه زوجی شفه گروه آزمایشی تلگرام در مرحله پس آزمون
گروه

گروه

)(I

گروه کنترل

)(J

رفتار گردشگری محیطزیستی
اختالف میانگین

سطح معناداری

-4/27

*4/401

تلگرام

سطح P>4/47

*معنیدار در
منبع :یافتههای تحقیق حاضر

با توجه به اینکه بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره  ،1سطح معناداری در مورد متغیر رفتار
گردشگری حامی محیطزیست ،کمتر از  4/47و اختالف میانگین منفی بوده ،به معنای باالتر بودن
میانگین گروه آزمایشی تلگرام نسبت به گروه کنترل ،بوده است.
در ادامه ،میانگین متغیر رفتار گردشگری حامی محیطزیست در مراحل پیش آزمون و پس
آزمون با آزمون آماری  tزوجی بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  ،5آورده شده است .در
مقایسه میانگین دو مرحله ،با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر رفتار گردشگری حامی
محیطزیست ،کمتر از  4/47بود ،نتیجه گرفته شد که میانگین متغیر موردمطالعه در مرحله پس
آزمون نسبت به پیش آزمون باالتر بوده است.
جدول  -3مقایسه میانگین گروه آزمایشی تلگرام در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون
پیش آزمون
متغیر

عامل

رفتار گردشگری
حامی
محیطزیست

آموزش
محیطزیست از
طریق تلگرام

میانگین

*معنیدار در سطح P>4/47
منبع :یافتههای تحقیق حاضر

4/01

انحراف
معیار
4/13

پس آزمون
میانگین

4/57

انحراف
معیار
4/43

نتیجه آزمون تی
زوجی
آماره

-5/47

سطح
معناداری
*4/441
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بحث و نتیجهگیری
در مورد تأثیر کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان یکی از شبکههای اجتماعی قابل کاربرد در
ارائه آموزش دیداری ،شنیداری و نوشتاری و پرمخاطب ،میتوان گفت بر اساس نتایج آزمون تحلیل
کوواریانس با توجه به اینکه سطح معنیداری مربوط به  Fآزمون در متغیر رفتار گردشگری
محیطزیستی برابر  4/441و کمتر از  4/47بوده است (جدول شماره  ،)7نتیجه گرفته شد که تفاوت
معنی داری در این متغیر در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد که نشاندهنده تأثیر
آموزش محیطزیست با کاربرد شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست
دانشجویان بوده است .مقایسه میانگین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون (جدول شماره  )5نشان
داد که میانگین رفتار حامی محیط زیست در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون ،باالتر بوده
است .نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز بیانگر باالتر بودن میانگین رفتار گردشگری حامی محیطزیست
گروه آزمایشی تلگرام نسبت به گروه کنترل بود (جدول شماره )1؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
آموزش محیطزیست از طریق تلگرام دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتار گردشگری حامی
محیطزیست دانشجویان بوده است .اندازه اثر آموزش از طریق تلگرام  4/715بود (جدول شماره .)7
این موضوع نشاندهندهی آن است که در حدود  75درصد واریانس رفتار محیطزیستی گروه
آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوهی آموزشی (آموزشهای محیطزیستی تلگرامی) قابل تبیین
است.
نتایج حاصل از این پژوهش ،حاکی از تأثیر مثبت و معنادار کاربرد آموزشی شبکه تلگرام بر
ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست دانشجویان با اندازه اثر قابلمالحظهای ،بوده است .این
موضوع ،مؤید آن است که میتوان از ظرفیت این شبکه اجتماعی پیامرسان برای آموزشهای
محیطزیستی مرتبط با گردشگری به دانشجویان ،بهره گرفت .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
نعمتی انارکی و پور نقی ( ،)1111عقیلی و پوری ( ،)1134رضائی و همکاران ( ،)1137لی و مک
لوهان ( ،)2441روبلیا و همکاران ( ،)2411ویگلیانس و سابال ( ،)2411هارلو ( ،)2411استانسیو و
همکاران ( ،)2412دسائی و کامات ( ،)2411زیتا و همکاران ( ،)2410الکالن و همکاران (،)2410
کوهستانی ( )2417و گتچل و سلنو ( )2417در زمینه نقش شبکههای اجتماعی مجازی در پیشبرد
اهداف زیستمحیطی همخوانی دارد و با آن بخش از نتایج پژوهش رضائی و شبیری ( )1130که
بین استفاده از شبکههای و رفتار محیطزیستی دانشجویان به رابطه معنیداری دست پیدا نکرده
بودند مغایرت و تأییدکننده آن بخش از نتایج پژوهش ایشان در زمینه لزوم انجام مطالعات
مداخلهای و لزوم استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی به صورت هدفمند و برنامهریزیشده بوده
است.
به نظر میرسد نتایج حاصل از این پژوهش ،با نظریه حوزه عمومی هابرماس (ترجمه برگر،
 ،)1331نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه (زنجانی زاده و محمدجوادی ،)1110 ،الگوی دی
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فلور و بال روکیچ (آنی نوا و بال روکیچ )2417 ،در ارتباط با وابستگی به رسانهها و نظریه جامعه
شبکهای کاستلز (ترجمه علیقلیان و همکاران ،)1113 ،همخوانی داشته است .دستاورد نظری این
پژوهش را میتوان تأیید لزوم توجه و استفاده از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی مجازی در ارتقای
رفتارهای گردشگری حامی محیطزیست و تبدیل آنها به فرصتهایی برای این حوزه دانست .با توجه
به جدید بودن مبحث استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با اهداف آموزشی بهویژه در حوزه
گردشگری محیطزیستی در جامعه ایرانی ،پیشنهاد میشود محققین این حوزه پژوهشی ،مطالعه
تأثیر انواع مختلف شبکههای اجتماعی بر سطوح مختلف یادگیری را به صورت مداخلهای و نیمه
آزمایشی و نیز مطالعه پیمایشی نقش آنها را در جوامع آماری مختلف جهت مطالعههای تکمیلی در
دستور کار تحقیقات آتی خود قرار دهند .در پایان ،با عنایت به نتیجه بهدستآمده از این پژوهش در
زمینه تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام در ارتقای رفتار گردشگری محیطزیستی دانشجویان (جداول  7و
 ،)1پیشنهاد میشود با توجه به پرمخاطب بودن این شبکه در کشور ما (ایسپا ،)1137 ،از
قابلیتهای آن در آموزشهای محیطزیستی ،استفاده و برنامهریزیهای الزم در این ارتباط انجام
پذیرد .عالوه بر استفاده از ظرفیت این شبکه در آموزشهای محیطزیستی ،پیشنهاد میشود تالش
بیشتری برای طراحی و معرفی شبکههای اجتماعی بومی و استفاده از ظرفیت آنها توسط
سیاستگذاران مربوطه ،صورت گیرد.

تأثیر کاربرد شبکههای اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیطزیست33..........................
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