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تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان
مهدیه رضائی* ،سیدمحمد شبیری ،محمدرضا سرمدی و مریم الریجانی
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش95/19/21 :

تاریخ دریافت94/21/5 :

رضائی ،م ،.س.م .شبیری ،م.ر .سرمدی و م .الریجانی .5331 .تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستتاگرام در ارتقتای ستواد ح تیط زیستتی
دانشجویان .فصلناحه علوم ح یطی.99-211 :)3(24 .
سابقه و هدف :رشد شبکهها ی اجتماعی باعث شده است تا کاربردهای جدیدی در احر آحوزش شاحل آحوزشهای رسمی ،غیررسمی و ضمنی
(دیداری ،شنیداری و نوشتاری) برای این ابزار تعریف شود .هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر استفاده از اینستاگرام بر ارتقای سواد ح یط زیستی
دانشجویان است .با توجه به اینکه سواد ح یط زیستی دارای ابعاد و ح دوده وسیعی است ،در این پژوهش ،برای ت دید حسأله به بررسی ابعتاد
اصلی سواد ح یط زیستی ،یعنی آگاهی ،نگرش و رفتار ،بسنده شده است .اهمیت این پژوهش در آن استت کته سیاستتگتزاران آحتوزشهتای
ح یط زیستی را با تأثیر کاربرد اینستاگرام به عنوان یکی از شبکههای اجتماعی حبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آحوزشهتای ح تیط
زیستی و ارتقای سواد ح یط زیستی دانشجویان به عنوان قشر تاثیرگذار جاحعه آشنا ساخته و حیتواند حبنایی برای حطالعات آتی بترای انجتام
پژوهشهای حشابه در حورد بررسی تأثیر سایر شبکههتای اجتمتاعی و نیتز رستانه هتای حتتلتف و استتفاده از نتتایه آنهتا بترای بهینتهستازی
برناحهریزیهای آتی در این زحینه باشد.
مواد و روشها :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ن وه گردآوری دادهها ،نیمهآزحایشی از نوع پیشآزحون-پسآزحون با گروه کنتتر
بوده است .نمونه حورد بررسی شاحل  41نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان حرکزی بود که به روش نمونه در دسترس انتتاب و بته طتور
تصادفی در قالب دو گروه کنتر و آزحون گروه بندی شدند .ابتدا از هر دو گروه پیشآزحون گرفتته شتد .ستآس آحتوزشهتای ززم بتر استاس
توصیههای برناحه ح یط زیست سازحان حلل ( )1125و ل اظ شرایط و فرهنگ بوحی کشور در قالب پستهای تصویری در صف ه ایجادشده در
شبکه اجتماعی اینستاگرام به همراه توضی ات نوشتاری در دوره زحانی  24آذر تا  24اسفند  2394ارائه شد .بعد از  3حاه ،به حنظور ستنجش
تأثیر آحوزشهای ح یط زیستی ارائه شده از طریق اینستاگرام از دانشجویان ،پسآزحون گرفته شد .تجزیهوت لیل دادهها با استفاده از روشهای
آحار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار  SPSS16صورت گرفت.
نتایج و بحث :بر اساس نتایه آزحون ت لیل کوواریانس با توجه به اینکه سطح حعناداری حربوط به آزحون در هر سه حتغیتر آگتاهی ،نگترش و
رفتار ح یط زیستی برابر  10112و کمتر از  1015بوده است ،نتیجه گرفتته شتد کته تفتاوت حعنتاداری در بتین هتر سته حتغیتر در دو حرحلته
پیشآزحون و پسآزحون وجود دارد که نشاندهنده تأثیر آحوزش ح یط زیست با کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هتر سته بعتد و ارتقتای
سواد ح یط زیستی دانشجویان بوده است .حقایسه حیانگین دو حرحله پتیشآزحتون و پتسآزحتون نشتان داد کته حیتانگین حتغیتر در حرحلته
پس آزحون نسبت به پیشآزحون در هر سه حتغیر ،بازتر بوده است .نتایه آزحون تعقیبی شفه نیز بیانگر بازتر بودن حیتانگین گتروه اینستتاگرام
نسبت به کنتر در هر سه حتغیر بود .اندازه اثر آحوزش از طریق اینستاگرام برای هر یک از ابعاد آگاهی ،نگرش و رفتتار ح تیط زیستتی گتروه
آزحایش به ترتیب برابر  0/111 ،0/474و  0/392بود.
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نتیجهگیری :آحوزش ح یط زیست از طریق اینستاگرام دارای تأثیر حثبت و حعنادار بر هر سه بعد سواد ح یط زیستی دانشجویان بوده استت.
به ترتیب در حدود  11 ،49و  41درصد واریانس آگاهی ،نگرش و رفتار ح یط زیستی گروه آزحایش اختصاصتا توستط اعمتا شتیوه آحوزشتی
(آحوزشهای ح یط زیستی اینستاگراحی) قابلتبیین است.
واژههای کلیدی :اینستاگرام ،شبکه اجتماعی ،سواد ح یط زیستی و آحوزش.

مقدمه
آحوزش زیستح یطی تفاوت قائتل شتده و تعریتف دقیتق و
سطو سواد زیست ح یطتی شتناخته شتده و ستآس بترای
سوادآحوزی زیست ح یطتی از شتیوههتای نتوین آحوزشتی و
اندیشههای نو در این زحینه بهره گرفته شود.
آحوزش بر اساس تعریفی که سازحان علمی و فرهنگتی
حلل حت د (یونسکو) بیتان داشتته ،عبتارت استت از« :تمتام
کنشها و اثرات ،راهها و روشهایی که بترای رشتد و تکاحتل
توانایی حغزی و حعرفتی و ه چنین حهتارتهتا ،نگترشهتا و
رفتار انسان به کار حیروند .البتتته به طریقی که شتصتتیت
انستتان را تتتا حمتتتکنتتترین حتتد آن ،تعتتتتالی بتشتتند

به حنظور رویارویی با ب ران ح یط زیستی که احتروزه
دنیا را تهدید حتیکنتد ،راهحتلهتایی را در ستطو حتتلتف
حیتوان در نظر گرفت .احا به نظر حیرسد با توجته بته حنشتأ
انسانی بسیاری از عواحل ایجاد ب ران ح یط زیستی حعاصتر،
بهترین راه حل ،تغییر نگترش و عملکردهتای انستانی استت.
ززحه این تغییرات ،ارتقاء سطح سواد ح یط زیستی افتراد و
گروهها است که در این راستا ،آحوزش در قالبهتای رستمی،
غیررسمی و ضمنی ،نقش کلیدی را ایفا حتیکنتد .در واقت
ارتقای سواد زیستت ح یطتی ،شترط ززم و راه حتل علمتی
برای حقابله با تتریبها و آلودگیهای رو به افتزایش ح تیط
زیست است ،زیرا ح کت تترین پایگتاههتای دفتاع از ح تیط
زیست در اندیشه انسان بنا حی شود و آحوزش ح یط زیستت
زیرساخت اصلی این پایگاههای دفاعی را تشتکیل حتیدهتد،
هتتدف ایتتن آحتتوزش توانمندستتازی افتتراد در تصتتمی گیتتری
ص یح ،تغییر رفتار و عملکترد و افتزایش استتفاده بهینته از
حناب است(Rahemi and Taheri, 2005).
اصطال آحوزش ح یط زیست برای نتستتین بتار در
سا  2919توسط چارلز ای .روت ،2حطر شد .وی با نگارش
کتابی در سا  2991به ریشهها ،سیر ت و  ،وضعیت جاری
و چشتت انتتدازهای ستتواد ح تتیط زیستتتی پرداختتت
).(Rahadoost, 2008دیوید آور 1نیز که از پیشگاحان آحوزش
ح یط زیست است ،در دهته  2991کتتابی بتا عنتوان ستواد
اکولتوییکی حنتشتر کترد ) .(Hettinger, 2008دیویتد آور در
کتاب خود ،نمادهای تتریب ح یط زیستت را پتارادای هتای
بیارزش شدن زیباشناسی حیناحد .به بتاور او ،ررفیتت در
زیبایی انسان احروزی کاهش چشمگیری یافته است و همین
که زشتیهای ح یط حا را آزار نمیدهد ،نشتانگتر آن استت
که در بیسوادی ح یط زیستی به سر حیبری  .حا نه تنهتا از
بیسوادی خود آگاه نیستی  ،بلکه بدترین ست هتا را در حتق
کودکانحان روا حیداری  ،چتون ایتن بتیستوادی را بته آنهتا
حنتقل حیکنی و طوری آنان را پرورش حیدهی که زشتتی
برایشان عادی است .انسان سبکی از زنتدگی را بترای ختود
برگزیدهاست که حستتلزم حصتترف بتیانتتدازه انتریی استت
) .(Prior, 2011برای کسب سواد زیستح یطتی ززم استت
در درجه نتست بین سواد زیستح یطتی و ستوادآحوزی یتا

).(Dadgaran, 2013

آگاهی ح یط زیستی از نظتر حفهتوحی ،شتناخت ززم
درباره حفاهی کلیدی ،حسائل زیست ح یطتی و آشتنایی بتا
حهارتهای ززم برای حقابله با آنهاست .این حیطه شتناختی،
حعلوحات ،تواناییها و حهارتهای ذهنتی را در بتر حتیگیترد.
هدفهای این حوزه به جریانهایی که با فعالیتهای ذهنتی و
فکری سر و کار دارند حربوط حیشوند .در حیطته شتناختی،
سواد ح یط زیستت شتاحل داشتتن اطالعتات دربتاره حتواد
آزینده ،استفاده ص یح از حناب تجدیدپذیر و تجدیدناپتذیر،
آشنایی بتا عناصتر تشتکیلدهنتده ح تیط زیستت ،زنجیتره
غتتذایی ،انتتواع اکوسیستتت هتتا و حوجتتودات زنتتده و غیرزنتتده
تشکتیلدهنده آنها ،آشتتنایی بتا قتوانین ح تیط زیستتتی و
ستتایر اطالعتتات عموحتتتی دربتتتاره ح تتیط زیستتتت استتت
) .(Kaiser et al., 1999حیطه نگرشی (عاطفی) سواد ح یط
زیستی با عالقه ،انگیزش ،نگرش یا قتدردانی و ارزشگتذاری
ستتر و کتتار دارد ) .(Seif Neraghi and Naderi, 2015در
حیطه نگرشی (عاطفی) ،حؤلفتههتای ستواد ح تیط زیستتی
شاحل احترام به ح یط زیست ،باور به حقایق ح یط زیستی،
عالقمند بودن به حباحث ح یط زیستتی ،و حتواردی از ایتن
قبیل است ،بنابراین ح یط زیستت جزیتی از نظتام باورهتا و
احساستات استت ) .(Shobeiri et al., 2013حیطته روانتی–
حرکتی (رفتاری) به حهارتهای حرکتی یا فعالیتهای بتدنی
و رفتاری ارتباط دارد .در حیطه رفتتاری ،حؤلفتههتای ستواد
ح یط زیست عبارت از بهکارگیری و رعایتت تمتام قتوانین و
حؤلفههای حربوط به حفظ ح یط زیست ،حفارتت از ح تیط
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زیست و حناب طبیعی در زندگی روزحره ،استفاده صت یح از
حناب انریی حانند آب ،برق ،کاغذ ،خودکتار و ستایر حتواردی
که با رفتار و عملکرد حفظ ح یط زیست در ارتباط هستتند.
بتهطتور خالصته ،حتیتتوان گفتت کته اجتزای اصتلی ستتواد
زیستتتتح یطتتتی عبارتنتتتد از :دانتتتش ،نگتتترش و رفتتتتار

).Sabzei et al., 2016

هاینز و همکاران ( )2991در حقالتهای بته نتام «حتد
رفتار حسئوزنه ح یط زیستتی» بته فرات لیتل  219ت قیتق
حربوط به رفتار حاحی ح یط زیستی پرداختند و حتغیرهتای
حتتؤثر بتتر رفتارهتتای زیستتتح یطتتی را در چهتتار حقولتته
طبقهبندی کردند :حتغیرهتای شتناختی ،حتغیرهتای روانتی-
اجتماعی ،حتغیرهای جمعیت شناختی و حطالعتات آزحایشتی.
حتغیرهای شناختی شاحل عواحل آگاهی بتش ح یط زیستی
هستند و حتغیرهای روانی-اجتماعی حربوط بته ویژگتیهتای
شتصیتی افراد و در آنهتا از خودشتان و دیگتران استت و
شتتاحل نگتترشهتتا ،حیطتته کنتتتر  ،حوقعیتتت اقتصتتادی،
حسئولیتپذیری شتصتی و تعهتدات زبتانی هستتند .هتاینز،
نگرش ها را احساسات حتالف یتا حوافتق بته ح تیط تعریتف
حیکند که شاحل ارزیابی نگرش کلی نسبت به ح یط زیست
یا نسبت به زیستبوم و نگرشهتای ختاصتتر نظیتر نگترش
نسبت به ب تران انتریی و نگترش نستبت بته عمتل ح تیط
زیستی است .حیطه اثربتشی حفهوحی کلی است که به رفتار
در زحینتتهای ح یط تی ح تتدود نمتتیشتتود .اثربتشتتی در
اشتاص را نسبت به اینکه آنها توانایی ایجاد تغییر به وسیله
رفتارشان را دارند یا ندارند نشان حیدهد .حیطه اثربتشی بر
پایه این باور است که برخی اشتاص ستعی در ایجتاد تغییتر
ندارند؛ زیرا آنها تغییر را به شانس یا دیگتر قتدرتهتا (بترای
حثا خدا ،والدین و حکوحت) و نه به رفتار خودشتان نستبت
حیدهند .به نظر هاینز حسئولیتپذیری نشانه احساس وریفه
یا تعهد افتراد در برابتر ح تیط زیستت استت .هتاینز نتیجته
حی گیترد هتر چته حستئولیتپتذیری بتیش تتر باشتد رفتتار
حسئوزنه تری نسبت به ح تیط زیستت وجتود دارد و دانتش
پیشنیاز اقدام حسئوزنه ح یط زیستی است.
بیست سا پس از هاینتز و همکاران ،باحبرگ و حتوزر
(  )1117فرات لیلی جدید از شاخصهتای روانتی-اجتمتاعی
رفتار حاحی ح یط زیست انجتام دادنتد .آنهتا هتدف از ایتن
ت قیق را تکرار و توسعه فرات لیل هاینز و همکتاران دربتاره
شاخصهای روانی-اجتماعی رفتار حاحی ح یطزیستت بیتان
کردند .فرات لیل باحبرگ و حوزر براساس اطالعاتی بود کته از
 57نمونه حورد بررسی بهدست آوردند .نتایه ت قیق باحبرگ
و حوزر نشان حیدهد «تمایل به کنش» نقش حیانجی را بتین
«آگاهی زیست ح یطی» و «رفتار ح یط زیستی» دارد .آنهتا
رفتار حتاحی ح تیط زیستت را حتتأثر از انگیتزههتای «نفت
شتصی» و «نفت اجتمتاعی» دانستتند .بتاحبرگ و حتوزر در
توضیح این حطلب یادآور حیشوند در حد هتای زیتادی نفت
شتصی و انگیزه های اجتماعی بهکار رفتهاند .ح ققانی که بر
تأثیرگذاری نف اجتماعی بتر رفتتار ح تیط زیستتی اعتقتاد

). (Shobeiri and Abdullahi, 2009
نظریهها و حتد هتای حتتلفتی بته حستأله رفتارهتای
ح یط زیستی حیپردازند .قتدیمیتترین و ستادهتترین حتد
رفتار حاحی ح یط زیست ،حتد شتناخت و کتنش عمتوحی
است که حبتنی بر پیشرفت خطی از دانش ح یط زیست بته
آگاهی ح یط زیست و در نهایت رفتار حاحی ح تیط زیستت
است .بر اساس این حد عقلگرایانه ،آحوزش ح یط زیستتی
بهصورت خودکار ،به تقویت رفتار حاحی ح یط زیست حنجتر
حیشود .از اوایل دهه  2971ثابت شد که ایتن حتد اشتتباه
است ) .(Sabzei et al.,2016پژوهشهای حتتلف (Ferdoosi
et al., 2007; Salehi, 2011; Salehi and Karimzadeh,
2011; Rezaei and Shobeiri, 2015; Salehi and

 ،Emamgholi, 2016; Sabzei et al., 2016).نشتان دادهانتد
که در بسیاری از حوارد ،آگتاهی و نگترش بته رفتتار ح تیط
زیستی یا همان رفتار حاحی ح یط زیست حنجر نمتیشتوند.
در پاسخ به این پرسش که چترا افتزایش آگتاهی یتا نگترش،
الزاحا به افزایش رفتارهای حاحی ح یط زیست نمتی انجاحتد،
بسیاری از نظریه پردازان به حسأله شتکاف در حقیتاس اشتاره
کردهاند.
هاینز و همکاران ( )2991در نظریته کتنش عقالنتی و
نظریه رفتار برناحهریزیشتده بته بررستی حستائل شتکاف در
حقیاس پرداختند .آنها خاطرنشتان کردنتد کته بترای یتافتن
همبستگی باز حیان نگرش و رفتار ،ح قق باید نگرش نسبت
به رفتار خاص را اندازه گیری کند .برای حثا نگترش نستبت
به تغییرات آبوهوا ،حعموز هتی گونته همبستتگی بتا رفتتار
رانندگی را نشان نمی دهد؛ یعنی افرادی که بهشتدت نگتران
تغییر آب وهوا هستند دوست دارند راننتدگی کننتد .آیتزن و
فیش باین حعتقدند که افراد اساسا در این احر حنطقیانتد کته
«بتهصتتورت حتتنظ از اطالعتات در دستتترس ختتود استتتفاده
حتتیکننتتد» و «ت تتت تتتأثیر انگیتتزه ناخودآگتتاه یتتا تمایتتل
بیشقدرتی» قرار حتیگیرنتد .نگترشهتا ،حستتقیما رفتتار را
تعیین نمیکنند ،بلکه بیشتتر روی تمتایالت رفتتاری تتأثیر
حیگذارند که آنها کنشهای حا را شکل حیدهنتد .تمتایالت،
از نگترش تتتأثیر نمتیپذیرنتتد بلکتته ت تتت تتتأثیر فشتتارهای
(هنجار) اجتماعی قرار حیگیرند .بهاینترتیب ،عواحتل نهتایی
تعیینکننده رفتارها ،عقتتاید رفتتتاری حربتتوط بته پیاحتدها
و عقایتد هنجاری حتربوط به توصیتههتای دیگتران استتت (
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داشتهاند از حد فعا سازی هنجار ) 3(NAMو ح ققانی کته
حنفعت شتصی را ح رکی حهت تتر حتیداننتد از حتد هتای
انتتاب عقالنی حاننتد نظریته رفتتار آیتزن ) (2992استتفاده
کرده اند .حد نظری باحبرگ و حوزر از ترکیب عناصر هتر دو
حد ساخته شتد .فتر  NAMایتن استت کته هنجارهتای
اخالقی یا شتصی ،شاخصهای حستقی رفتار حاحی ح تیط
زیست هستند .باحبرگ و حوزر تشکیل و فعا ستازی هنجتار
اخالقی را نتیجه فرایند شناختی از جمله آگتاهی حتیداننتد.
آنها «تعهد درونی» را دوحتین عاحتل در توستعه هنجارهتای
اخالقی حعرفی حیکنند .دوحین چارچوب نظری که از ستوی
4
باحبرگ و حوزر حطر شده نظریه رفتتار برناحتهریتزیشتده
) (TPBآیزن است که حتدلی بتر استاس رفتتار لتذتجویانته
انسان است .براساس ایتن نظریته حتردم بتر استاس دوری از
حجازات و کسب پاداش عمل حیکنند و حجمتوع پیاحتدهای
حثبت و حنفی رفتاری ،نگرش کلی نسبت بته آن را حشتتص
حیسازد .این نظریه «ح دودیتهای حتوقعیتی» را نیتز حهت
حی داند که براساس آن هنگام شکلگیری تمایل به رفتتاری،
افراد نه تنها «نگترش» ختود را بتهحستاب حتی آورنتد بلکته
«توانتتایی»هایشتتان را بتترای عمتتل ح استتبه حتتیکننتتد.
«هنجارهای اجتماعی» سوحین عاحل حؤثر در تصتمی گیتری
هستند« .توجیه درونتی»« ،احستاس جترم» و «هنجارهتای
اجتماعی» بتهطتور حشتتص همگتی در پتیشبینتی هنجتار
اخالقی حشارکت حیکنند .باحبرگ و حوزر با تکیته بتر نتتایه
 MASEMهنجار اجتماعی را دارای ارتباط حستقی با هنجار
اخالقی و ارتباط غیرحستقی با تمایتل بته رفتتار حتیداننتد.
عالوه بر این هنجار اجتماعی با درجه قابتلفهمتی از کنتتر
رفتاری و نگرش نیز در ارتباط است .به نظر بتاحبرگ و حتوزر
آگاهی و دانش تأثیر غیترحستتقی بتر رفتتار حتاحی ح تیط
زیست دارند .باحبرگ و حوزر حعتقدنتد آگتاهی ،پتیششترط
ززم احا ناکافی بترای توستعه هنجارهتای اخالقتی و نگترش
نسبت به رفتار حاحی ح یط زیست است .(Sabzei et al.,
)2016ه چنانکته هتاینز و همکتاران حتینویستند بتهرغت
اطالعات فراوانی که درباره رفتار ح یط زیستتی وجتود دارد،
حشتص نیست کدام حتغیر یا حتغیرها در انگیتزهبتشتی بته
اشتاص تأثیرگذارترند (.)Hinies et al., 1986
البته احروزه سواد ح یطزیستتی را بایتد بتا رفتارهتای
حشاهدهپذیر تعریف کرد. ،بهعبارت دیگر حردم باید بتوانند به
شکلی قابلحشاهده و حلمتوس نشتان دهنتد کته از حفتاهی
کلیتتدی حفتتظ ح تتیط زیستتت چتته دانشتتی دارنتتد ،چتته
حهارتهایی بهدست آوردهاند و چگونته و بتا چته نگرشتی بتا
حسائل ح یطزیستتی روبترو حتیشتوند .بترای کستب ستواد
ح تتیطزیستتتی ززم استتت در درجتته نتستتت بتتین ستتواد

ح یط زیستی و سوادآحوزی یا آحوزش ح یطزیستتی تفتاوت
قائل شتده و تعریتف دقیتق و ستطو ستواد ح تیطزیستتی
شناخته شده و ستآس بترای ستوادآحوزی ح تیطزیستتی از
شیوه های نوین آحوزشی و اندیشههای نو در این زحینه بهتره
گرفته شود.
از سوی دیگر ،جهان کنونی با شتتاب در حتا ت تو
است و بیشک یکی از حه ترین وجوه تأثیرگتذار بتر فراینتد
دگردیسی جواح  ،رهور شبکههای نوین اطالعاتی و ارتباطی
به ویژه شبکه های نورهور اجتماعی حجازی و اینترنتی استت
که فاصتلههتا را از حیتان برداشتته ،در زحتانی کوتتاه ،حجت
وسیعی از اطالعات را حنتقل و احکتان ارتبتاط بتین افتراد در
اقصی نقاط دنیا و دسترستی بته اطالعتات روزآحتد را فتراه
ح تیکنتتد) .(Jalali, 2015فنتتاوریهتتای ارتبتتاطی جدیتتد و
بزرگراههای اطالعتاتی آن ،بته ویتژه اینترنتت و شتبکههتای
اجتماعی حجازی حنجر به ت و در شتدت و حیتزان ارتبتاط
انسآنها در اقصی نقاط جهان شدهاند و ت ولی کیفی در ن وه
ارتباط انسآنها با یکدیگر ایجتاد کتردهانتد .بتدین حعنتی کته
احروزه با استفاده از اینترنت و با حضور در این بزرگراه ،احکان
بهرهگیری از انبوهی از اطالعات در کمترین زحتان حمکتن و
برقراری ارتباط گفتتاری ،نوشتتاری و دیتداری بتا هزینته ای
نسبتا ک فراه آحده است .رهور ایتن پدیتده اگرچته ختود
حعلو ت وزتی چند بتوده احتا پتس از رهتور ،ختود حنشتاء
ت وزت زیادی شده است ).(Afshar and Adlipour, 2015
بر اثر تغییتتر و ت تتوزت و انقتالبهتتای رخ داده در
فنتاوری و رونتد استتفاده از آن در دنیتا و رهتتور فنتتاوری
اطالعتتتتات و ارتتبتاط تتات ،رون تتد گتتتتذران وقتتت اقش تتار
ستنتتتتتی حتتتتتتتتلف نیتتتز تغییتتتر پتذیرفتتتتتته استتتت
) .(Farzaneh and Shahabuddini, 2015آحارهای رستمی و
غیررسمی در سراسر جهان ،همگی حکایت از آن دارنتد کته
سایتها و شبکههای اجتماعی حجتازی در ستا هتای اخیتر
جایگاه قابلتوجتهی پیدا کترده و به رده پربینندهتترینهتای
فضتای حجتازی راه یافتتهانتد .(Mohkamkar and Halaj,
) 2014اینگونه استت کته وب ستایتهتا و ابزارهتای دنیتای
حجازی که روزگاری حوضوعی جدیتد و حاشتیهای ح ستوب
حیشدند ،حا به پدیدهای فراگیر تبدیل شدهاند .این ابزارهتا
که ت توزت شتبکههتای ارتبتاطی در گستترش آنهتا نقتش
بهسزایی داشتهاند ،این روزها از طریق اینترنت همراه ه بته
ستادگی قابتل دستترس هستتند (Sarafzadeh and Alavi,
) .2014رشتتد شتتبکههتتای اجتمتتاعی باعتتث شتتده استتت تتتا
کاربردهای جدیتدی از جملته در آحتوزش بترای ایتن ابتزار
تعریف شود .در این حیان ،دانشتجویان جتزو اولتین اقشتاری
هستند که نسبت به فنتاوریهتای جدیتد ،اقبتا و اشتتیاق
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حن صتتربه استتتقبا روز افتتزون کتتاربران اینترنتتتی از
شبکه ها ی اجتمتاعی و جتا گذاشتتن رقبتا در رتبته هتا ی
جهانی توسط شبکه ها ی اجتماعی دانست ،بلکته بایتد از
زاویت ه هتا ی دیگتر همچتون استتفاده از شتبکه هتا بترای
رستتاندن پیتتام و القتتای تفکتترات بتته کتتاربران ،در کنتتار
جذاب ی ت ها و همچنین اثترات شتگرفی کته ایتن جواحت
حجازی بر زندگی واقعی جواح حی گذارند  ،جستجو کرد
) .(Mahmoodi et al., 2015حجموعتته رویکردهتتای
جدیتتد در شتتبکه هتتا ی اجتمتتاعی اینترنتتتی ،حتتاکی از
زیربنایی فکری و فلسفی در ایتن نظتام ارتبتاطی استت.
شبکهها ی اجتماعی حبتنتی بتر حتد هتا ی توستعه بتاز،
انعطاف پذی ر و حشارکت جتو بترای س ی ستت هتا ی تولیتد
ح تواست که بته افتزایش آگتاهی عمتوحی و دگرگتونی
جریان اطالع رسان ی و حتی رسانه ا ی حنجر حی شود  .ایتن
ویژگی شبکه ها ی اجتمتاعی را از ستای ت هتا ی اینترنتتی
حعمتتولی (نستتل وب  ،) 2کتته ح تتل عرضتته یتتک ستتویه
اطالعتتات هستتتند ،حتمتتایز ح تیکنتتد  ،زیتترا نظتتام هتتا ی
یت ک ستتوی ه انتقتتا اطالعتتات ،حتکتتی بتتر فهت خطتتی از
ارتباطات هستند .این بتدان حعناستت کته اگتر بتا ایتن
حبنای فکری ،به شبکه ها ی اجتماعی توجه کنی  ،هرگتز
قادر نتواهی بود آنها را بشناسی و بته طریتق نتستت
نتواهی توانست راهک ارهای حناسبی برای بهکتار گیتری
این گونه شتبکه هتا بیتابی ). (Mahmoodi et al., 2015
ایران نیز از جمله کشورهایی استت کته آحتار بتازیی در
استفاده از شبکه ها ی اجتماعی دارد .ایتن وب ستای ت هتا
عالوه بر قابلیت شبکه ساز ی حجازی ،احکتان استتفاده از
فرصت ها ی حتتلف در فضای اینترن ت را اع از جستجو،
خواندن و به اشترا گذاری اخبار ،آپلود عکس و فتیل ،
نوشتن ی ادداشت هتا و عضتویت در گتروه هتا ی حتتلتف،
ت ریک سیاسی و ...فراه کرده و این احتر باعتث اقبتا
کاربتتت ران اینترنتتت ت ی بتتته شتتتبکه هتتتا شتتت ده استتتت
) .(Rahmanzadeh, 2011فضتتای حجتتازی بستتته بتته
ساخت ها ی اجت متاعی شتکل حتی یابتد و رشتد فنتاوری،
همگرایی رسانه ا ی و حستائل حربتوط بته آن ،در شترایط
اجتمتتاعی گونتتاگون بتترون دادهتتای حتفتتاوتی داشتتته
است ).(Mahmoodi et al., 2015
سایتهای شبکه اجتماعی ،حیتوانند ابزارهای حفیتد و
حوثری برای ت و و دگرگونی اساسی در حوزه آحوزش شوند
به شرط آنکه توانایی کنتر آنها در برای نیازهتای دانشتی و
علمی هت وجتود داشتته باشتد) .(Zaidieh, 2012حتاطتب
شبکههتای اجتمتاعی حتیتوانتد از هتر طیتف ،ستن ،نتژاد و
جنسیت باشد و ح دودیتی برای آن وجود نتدارد .بیشتترین

نشان داده و جذب آنها حیشوند .تمام این حوارد و نیز نیتل و
توجه فراوان جوانان و دانشتجویان و دیگتر اقشتار ستنی بته
شبکه های اجتمتاعی حجتازی ،لتزوم توجته ویتژه و طراحتی
پژوهشهای حتتلف برای حطالعه و بررسی نقش و تأثیر ایتن
شبکه ها در احر آحوزش اع از آحوزشهای رسمی ،غیررسمی
و ضتتمنی(دیداری ،شتتنیداری و نوشتتتاری) بتترای کمتتک بتته
سیاستگزاران آحوزشی برای برناحهریزیهای بعدی ،را یتادآور
حیسازد که طبیعتا این احر را حتیتتوان بته آحتوزش ح تیط
زیست برای ارتقتای ستواد ح تیط زیستتی دانشتجویان نیتز
تعمی داد).(Robelia et al., 2011
حفهوم شبکه اجتماعی ،اولتین بتار در ستا  2941در
انسانشناسی توسط رادکیلف براون ،5حعرفی شتد .ستآس در
اواسط دهه  ،2951این حفهتوم توستط بتوت و بتارنز ،حتورد
استفاده قرار گرفتت).(Farzaneh and Shahabuddini, 2015
شتتبکههتتای اجتمتتاعی یتتا ) (social networkingاز جملتته
ابزارهای وب  1هستند که احروزه بستیار حتورد توجته استت.
این شبکهها ،انعطافپذیری بستیار بتازیی داشتته و احکانتات
وسی با دسترسی ساده را در اختیار کاربران قرار حتیدهنتد
) .(Ghazinouri et al., 2014ایتن شتبکههتا از گتروههتایی
عموحا فردی یا سازحانی تشکیل شده کته از طریتق یتک یتا
چند نوع از وابستگیها بته هت حتصتلانتد و در بستتر یتک
جاحعه اطالعاتی پیچیده ،کارکرد حؤثر شتبکه هت گترا را بته
تصویر حیکشند و حوفقیتت و ح بوبیتت روزافتزون آنهتا بته
دلیل داشتن رنگ و بتوی اجتمتاعی استت .ایتن وایه احتروزه
عمدتا برای ناحیدن پایگاههتای بتهکتار حتیرود کته افتراد بتا
عضویت در آنها احکان دستیتابی بته اطالعتات ستایر اعضتا،
آشنایی با عالیق آنها ،بته اشتترا گتذاری تولیتدات حتنتی،
صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروههایی بتر استاس عالیتق
حشتر با برخی از دیگر اعضتای پایگتاه را پیتدا حتیکننتد.
حیتوان گفت که وسعت کاربردهای شبکههای اجتمتاعی بته
اندازه تماحی زحینتههتایی استت کته احتروزه بشتر در آن بته
فعالیتتت حشتتغو استتت و آن قتتدر حتتورد توجتته حتفکتتران و
کارشناسان قرار گرفته است که به عنوان بعد کلیدی قتدرت
در جهان در قترن  12حطتر شتده استت .الیستون و بویتد،
حعتقدند شبکههای اجتماعی حجازی ،خدحات حبتنی بر وبتی
هستند که به افراد اجازه حتیدهنتد  -2در چهتارچوب یتک
سیست حشتتص ،پروفایتل هتای عمتوحی و نیمته خصوصتی
بسازند  -1با سایر کاربرانی که در آن سیست حضور دارند به
تباد نظر و اطالعات بآردازند  -3لیست پیونتدهای ختتود و
دیگران تتی کتته در آن سیستتت هس تتتند را حشاه تتده کننتتد
).(Boyd and Elison, 2007

اهمیت شتبکه هتا ی اجتمتاعی را نمتیتتوان تنهتا
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) ،Ross et al .(2009) ،Christofides et al.(2009نشان داد
که استفاده از شبکههای اجتمتاعی در احتر آحتوزش ،حوجتب
افتزایش توانمنتدی در یادگیرنتدگان حتیشتودTsai et al. .
) ،(2011دسترسی به ح توای الکترونیکی را به عنوان ویژگی
بارز و حؤثر شبکههای اجتماعی برشمردهاندValkenburg et .
) Mason and Rennie (2007) ،al. (2005و )et al . (2007
 ،Ellisonاحکان حشارکت را بته عنتوان فرصتت فتراه شتده
توسط شبکه های اجتماعی در احر آحوزش ،قلمداد کتردهانتد.
هونتتگ و یتتن ( )1121تستتهیل تعتتاحالت اجتمتتاعی حیتتان
حتاطبان و ) Wang and Chiu (2012نیتز بتازبردن سترعت
تولید و اشاعه دانش را به عنوان ویژگیهای حمتتاز کاربستت
این شبکهها در آحوزش دانستهاند Redecker (2009) .ه به
یادگیری حادام العمر و حستقل یادگیرنده در این رابطه ،اشاره
حتتیکنتتد .از زحتتان رهتتور شتتبکههتتای اجتمتتاعی تتتاکنون
پژوهشتتگران بسیار دیگتری نیتز نظیتتر )Pask and (2009

طرفداران شبکههای اجتماعی را جوانان تشکیل حتیدهنتد
البته فضای حاک بتر شتبکههتای جهتانی اینترنتت همتواره
دستتتتوش اتفاقتتات و رهتتور و پتتا گتترفتن و رشتتد و افتتو
فناوریهایی است که روز به روز به واسطه ایدههای تازه و بتا
پدید آحدن نیازهای جدید و تالش برای پاستخگتویی بته آن
نیازها شکل حیگیرد).(Sylvester and Mcglynn, 2010
یکی از حه تترین رستانههتای دیجیتتا  ،رستانههتای
تولیتتتد-کتتتاربر هستتتتند ( (Bokharayi and Tavakoli
 .Khomeini, 2016ح توای تولید کاربر در بسیاری از حوارد
حیتواند تصاویر دوربینهای تلفن همراه یا تصتاویر دیجیتتا
ذخیرهشده ای باشد که زحانی با یک وستیله شتصتی گرفتته
شده است ) .(Hills, 2012در این شبکهها که انتقا ح توای
کاربر به کاربر پدید حیآید ،انتقا اطالعات خیلتی ستری تتر
انجتام حتیگیترد) (Bakshy et al.,2009و از کتارکرد انتقتا
حفاهی چهره به چهره برخوردار استت و بتا شتصتی کتردن
رسانه ،قادرنتد تتتیالت و آرحتانهتای افتراد را هت ستاحان
بتشند ).(Bokharayi and Tavakoli Khomeini, 2016
از حه ترین رسانههای حجازی تولید-کاربر در ایران ،به
اینستاگرام و تلگرام حیتتوان اشتاره کترد .ایتن رستانههتا در
ایران ،کاربران فراوانی دارنتد .در حیتان رستانههتای حجتازی،
رسانه های تولید کاربر به دلیل اینکه از ستوی سیاستتگزاران
تولید نمی شوند ،الگوهتای اجتمتاعی تولیتدشتده از آنهتا بته
عنوان زیربنا ،اهمیت قابلتوجهی پیدا حتیکنتد .اینستتاگرام،
شبکه اجتماعی اشترا گذاری عکس و ویدئو است کته ایتن
احکان را به کاربران خود حیدهد کته عکتسهتا و ویتدئوهای
ختتود را در دیگتتر شتتبکههتتای اجتمتتاعی دیگتتر نیتتز نظیتتر
فتتیسبتتو  ،تتتوئیتر ،تتتاحبلر و فلیکتتر بتته اشتتترا
بگذارند ) .(Frommer, 2010کاربران ه چنین حتیتواننتد از
فیلترهتتای دیجیتتتا بتترای عکتتسهایشتتان استتتفاده کننتتد.
اینستاگرام بهوسیله کوین سیستروم و حایک کرایگتر خلتق و
در اکتبر  1121راهاندازی شد و به سرعت ح بوبیتت کستب
کرد و تعداد کاربران آن بته بتیش از  211حیلیتون کتاربر تتا
آوریل  1121و  311حیلیون کاربر تتا دستاحبر 1124رستید
) .(DesMarais, 2013طبق گفته این شرکت در حا حاضر
حاهانه  511حیلیون نفر از اینستاگرام استفاده حتیکننتد ،بتا
اینکه این رق  ،حیتواند شاحل تعداد افرادی باشتد کته شتاید
در حاه ،فقط یک بار اپ اینستاگرام را باز حتیکننتد ،شترکت
اینستاگرام گفته است تعداد افرادی که روزانه از ایتن شتبکه
اجتمتتاعی استتتفاده حتتیکننتتد 311 ،حیلیتتون نفتتر هستتتند
.

(2009) ،Hargittai

(2008) ،Selwyn (2009) ، Schwartz

. (2011) ،Roblyer (2010) ،Mezer et al (2009) ،Yang

 ،Hew et alدرباره کاربرد آنهتا در احتور آحوزشتی ،بررستی و
پژوهش کردهاند .این پژوهشگران ،همه به این نتیجته دستت
یافته اند که شبکه های اجتماعی از طریق ابزارهای اینترنتی ،
تفکر انتقاد گروهی ،یادگیری پرویه ح ور تیمی و حل حسئله
گروهی را تقویت حی کنند و قدرت آنهتا نیتز تنهتا بته دلیتل
تولید و به اشترا گذاشتن دانش بین اعضای این شتبکههتا
نیست ،بلکه احکان بازتاب دادن و تولید دانش جدیتد را نیتز
فتتراه ح تیآورنتتد ) .(Cheraghmolayi et al., 2014ای تن
شبکهها ،احکان تولید ایدهها ،به چالش کشیده شدن ،تغییر و
ه چنین نقد و ارزیابی آنها به وسیله شبکه بسیار بزرگتی را
فراه حی آورند .نکته شایان توجه اینجاست کته همته ایتن
حوارد چند حاه یا چند سا طو نمیکشند ،بلکه گاهی تنهتا
در چند دقیقه رخ حیدهند(همان حنبت ) .از طریتق اعمتا
حشارکتی ،ایده های نارس حیتواننتد بتته ستترعت بازستازی
شده و استفاده شوند ).(Kim et al., 2009
لی و حکلوگلین ( ،)1119سایت های شبکه اجتماعی
را به عنوان ابزارهای آحوزشی که دانشجویان ،حتیتواننتد از
آ نها برای ارتباطات و حمایت اجتماعی برای دریافتت و بته
اشترا گذاری اطالعات استفاده کننتد ،حعرفتی کترده انتد.
) Harlow (2011در پژوهشی ت ت عنتوان "فتیس بتو و
جنبش عدالت طلبانه گواتمتازیی آنالینتی کته بته حرکتت
آفالین انجاحید ".با استفاده از ت لیل درونحایهای از نظرات
ارسالی به دو صف ه فیس بوکی حرتبط با روزن برگ (وکیل
کشته شده گواتمازیی) و حصتاحبه هتای صتورتگرفتته بتا
صاحبان صف ه در فیس بتو و حصتاحبه عمیتق و ت لیتل

).(Inestagram Press, 2016

در اداحه حروری بر پیشتینه حطالعتات حترتبط در ایتن
زحینه حیشود :نتایه پتژوهشهتای )، Ellison et al.(2007
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گوناگون قدرت پرداخته است و با تشریح قدرت کنشگران
در شتتبکههتتا ی اجتمتتاعی بیتتان حتتی کنتتد کتته کتتاربران در
شبکهها ی اجتماعی برای رستیدن بته اهتداف تعیتینشتده
بهه حیپیوندند  .در پژوهش دیگتری کته توستط ). (2014
 Lachlan et alدر رابطه با شبکه توییتر انجام شد .ح ققان
ادعتتا کردنتتد کتته تتتوییتر توانتتایی رف ت نیازهتتای علمتتی و
اطالعاتی حتاطبان را دارد .نتایه حطالعته )Zita et .(2014
 ، alدرباره نقتش کتاربرد رستانه هتای اجتمتاعی در ایجتاد
آگاهی ح تیط زیستتی در اعضتای هیتات علمتی دانشتگاه
نلسون حاندزی آفریقای جنوبی ه نشان داد که فیس بو
حوثرترین شبکه اجتماعی در بین شبکه های حتورد بررستی
بوده است .نتایه پژوهش ) Koohestani (2015حاکی از آن
است که شبکههای اجتماعی حجتازی بته عنتوان کاتتالیزور
عمل حیکنند تا اهداف زیست ح یطی را پتیش ببرنتد و در
حواردی حتی تبدیل به جنبشهای اجتماعی حتؤثر در ایتن
زحینه در قالب گروه ها و کمآین هتای زیستتح یطتی هت
حیشوند . .همچنین در ارتبتاط بتا شتبکههتای اجتتتماعی
حجتتازی و ب تتران آبGetchell and sellnow (2015) ،
پژوهشی با عنوان ت لیل توییتر و ب ران آب در ویرجینیای
غربی انجام دادند .نتایه آن حاکی از این بود که توییتر ،در
حقوله ب ران آب در حیان گروه ها ی عضو دراین شبکه حورد
استتتفاده قتترار گر فتتت .اطالعتتات حربتتوط بتته کمبتتود آب و
ح تویات آحوزشی شاحل چگتونگی جبتران آن و پاستخ بته
سؤازت حربوطه در این شبکه به سرعت بین کاربران پتش
حیشود.
ویژگیهای ذکرشده برای شبکههای اجتماعی حجتازی
و حرور اجمالی پژوهشهای داخلی و خارجی پیشتین نشتان
حیدهد کته شبکههای اجتمتاعی حیتوانند بته ابتزاری قتوی
برای آحوزش در حوزه هتای حتتلتف تبتتدیل شتتوند .البتته
بررسی پیشینه پژوهشی در این رابطه نشتان داده استت کته
استتفاده از ایتن شبکهها در آحوزش ،عالوه بر فرصتتهتتای
بستیاری کته ایجتاد حتیکنتد ،چالشهایی را حانند حقاوحتت
دستتانتدرکاران آحوزشتی )،(Cheraghmolayi et al., 2014
ویژگتتیهتتای ناحناستتب برختتی حتاطبتتان (Green and
) ،Azevedo, 2007حسئتلتتتتتته احنتتیتتتت و حتتفتتتظ
حتریتتتتت ختصتتوصتتتتتی )،(Redecker et al., 2010
اعتتتیتتتتتاد بتتتتته اینتتتتتتترنتتتت (Yang and Tang,
) ،2007چالشهای حوجود و نیز شکاف در کسب حهارتهتای
دیجیتتا و دسترستی به اینترنتت بته عنتوان پتیششتترط
استفاده از شبکههای اجتمتاعتتی ;(Redecker et al., 2010
) ،Rezaei and Shobeiri, 2015پتتتیشرو دارد .نتتتتایه
پژوهش) Rezaei and Shobeiri (2015نشان داد که با وجود

ح توا از  4تتن از رهبتران جنتبش فتیسبتوکی در حتارس
 1121نهایتتتا بتته ایتتن نتیجتته رستتید کتته فعالیتتت آنالیتتن
فیس بوکی ارسا کنندگ ان با فراوانی زیاد حوجتب حشتارکت
آنالین شده است و حتی حضور افراد در اعترا های سنتی
و چهره به چهره را پررنگ تر کرده است .به تعبیتری دیگتر
یک حرکت صرفا آنالیتن و حجتازی بته حرکتتی آفالیتن و
حضوری و رو در رو حنجر شده است ). Robelia et. (2011
 alبا تاکید بر اهمیت فزاینده شبکه هتای اجتمتاعی آنالیتن
برای جوانان ،به حطالعه نقش شبکه اجتماعی فیس بو در
افزایش دانش جوانان نسبت بته حستائل ح تیط زیستتی و
ارتقای رفتارهای ح یط زیستی در کاهش انتشتار گازهتای
گلتانه ای ،پرداخته اند و بر اساس نتایه این پژوهش ،شبکه
اجتماعی حذکور را ابزار حوثری در برای دستیابی بته ایتن
اهداف ،ارزیابی کردهاند Stanciu et al. (2012) .در پژوهشی
با عنوان "شبکه های اجتمتاعی ،آلترنتاتیوی بترای آحتوزش
ح یط زیست" به تجزیهوت لیل اثر شبکه های اجتماعی بر
آحوزش ح یط زیستی در آحوزش عالی روحانی پرداختنتد و
حدلی را برای به کارگیری شتبکه اجتمتاعی فتیس بتو در
فرآیندهای آحوزشی آحتوزش عتالی بترای آحتوزش ح تیط
زیست برای دانشجویان و اعضتای هیتات علمتی دانشتکده
اقتصاد ،ارائه دادند .نتایه این پژوهش ،نشان داد که با توجه
بتته ح بوبیتتت ستتایتهتتای شتتبکه هتتای اجتمتتاعی در بتتین
دانشجویان ،این شبکه ها به عنوان ابزارهای ارزشتمند بایتد
حورد توجه قرار گرفته و درجه توانایی دانشجویان و اعضای
هیات علمتی نیتز در استتفاده از ایتن ستایت هتا ،بتاز رود.
) Dessai and Kamat (2013در حطالعه ای به بررسی نقش
کاربرد شبکه اجتماعی فیس بو در توسعه نگترش ح تیط
زیستی دانشجویان در هند ،پرداخت ه و نتیجته گرفتنتد کته
استفاده از این شبکه اجتماعی در ارتقای یتادگیری ح تیط
زیستی نسبت به روش های سنتی ،تأثیر قابلتوجهی داشته
است .نتایه پژوهش  (2011) Viglianisi and Sabellaهت
نشان داد که استفاده از رستانه هتای اجتمتاعی حبتنتی بتر
فناوری اطالعات و ارتباطات حانند بالگها و نیز شبکههتای
اجتماعی حانند فیس بو و یوتیتوپ ،حتی توانتد بته عنتوان
ابزارهای راهبتردی بترای حفارتت از تنتوع زیستتی در دو
سطح ح لی و جهانی حورد استفاده قرار گیترد .ختانیکی و
جهرحی ( )1123حقالهای در بتاب کتنشگتری و قتدرت در
شبکهها اجتماعی حجازی (حطالعه کارکردهای فیسبو در
فضای واقعی) انجام دادند ،درواق این حقاله به حنظور ارائته
ت لیل حفهوحی از حاهیت قدرت و چگونگی بتروز و اعمتا
آن در روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،با بهرهگیری از
نظتترات حتفکتتران برجستتته ایتتن حتتوزه بتته تشتتریح وجتتوه
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و زیههای حتتلف اجتماعی نیز به شمار حیرونتد از اهمیتت
خاصی در جاحعه برختوردار استت و ززحته شتکلگیتری آن
آحوزشهتای ح تیط زیستتی حناستب استت (Rezaei and
) .Shobeiri, 2015به دو دلیل ،ززم استت تتا دانشتجویان از
حباحث و حشکالت ح یط زیستی ،آگاهی و شتناخت داشتته
باشند ،نتست اینکه ،آنها بهتدریه جایگاههتایی را در جاحعته
بهدست خواهند آورد که حستقی یا غیرحستتقی  ،حتی توانتد
پیاحدهایی برای ح تیط زیستت داشتته باشتد ،حاننتد حعلت ،
وکیل ،سیاستگزار ،ح قق و غیره .دوم ،آنهتا نیتز بایتد سته
خود را در برابر ح یط زیستت جهتانی ادا کننتد (Salehi et
) .al., 2015بهعبارتی ،رفتار و نگرش فتردیشتان نستبت بته
ح یط زیست باید در راستای حفارت از آن و توسعه پایتدار
باشتتد ) .(Nath, 2011بنتتابراین ،ستتواد ح تتیط زیستتتی
دانشتتجویان و بررستتی رابطتته آن بتتا حتغیرهتتای گونتتاگون،
شایسته بررسی و حطالعته علمتی استت .وستعت قابتلتوجته
جمعیت دانشجویی کشورحان ،به عنوان سرحایههای ارزشمند
حلی و داشتن این باور که این قشر حیتوانند در تغییر نگرش
و رفتار خانوادههای خود سته حهمتی داشتته باشتند .لتزوم
استفاده از این ررفیت های ارزشمند را هر چه بیشتر آشتکار
حیستازد .حوضتوع ایتن پتژوهش ،بررستی تتأثیر استتفاده از
اینستاگرام بر ارتقای سواد ح یط زیستی دانشجویان است .با
توجه به اینکه سواد ح تیط زیستتی دارای ابعتاد و ح تدوده
وسیعی است .پس در این پژوهش ،بترای ت دیتد حستأله بته
بررسی ابعاد اصلی سواد ح یط زیستی ،یعنی آگاهی ،نگترش
و رفتار ،بسنده شده است .اهمیت این پتژوهش در آن استت
که سیاستگزاران آحوزشهای ح یط زیستی را با تأثیر کاربرد
اینستاگرام به عنوان یکی از شبکههای اجتمتاعی حبتنتی بتر
فناوری اطالعات و ارتباطات در آحوزشهای ح یط زیستی و
ارتقای ستواد ح تیط زیستتی دانشتجویان بته عنتوان قشتر
تاثیرگتتذار جاحعتته آشتتنا ستتاخته و حتیتوانتتد حبنتتایی بتترای
حطالعات آتی برای انجام پژوهشهای حشابه در حورد بررستی
تأثیر سایر شبکههای اجتماعی و نیتز رستانههتای حتتلتف و
استفاده از نتایه آنها برای بهینهسازی برناحهریزیهتای آتتی
در این زحینه باشد .با توجه به حوارد حذکور ،سوا اصلی این
پژوهش عبارت است از کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام بتر
ارتقای سواد ح یط زیستی دانشجویان چته تتاثیری داردب بتا
توجه به ستوا حتذکور ،ستوازت فرعتی پتژوهش ،بدینگونته
صورت بندی شده اند که آیا آحوزش ح یطزیستت بتا کتاربرد
شبکه اجتماعی اینستاگرام برارتقتای آگتاهی ح تیطزیستتی
دانشجویان تاثیر داردب ،آیا آحوزش ح یطزیستت بتا کتاربرد
شبکه اجتماعی اینستاگرام برارتقای نگترش ح تیطزیستتی
دانشجویان تاثیر داردب و آیا آحوزش ح یط زیست بتا کتاربرد

ررفیتهای غیرقابل انکار شبکههای اجتماعی ،هی رابطهای
بتتین استتتفاده از آنهتتا و ستتواد ح تتیط زیستتتی دانشتتجویان
دانشگاه پیام نور استان حرکزی وجود نداشتت  .پژوهشتگران
حذکور این احر را به عدم بهکارگیری شبکههای حتورد اشتاره
در آحوزش های ح یط زیستتی بترای ارتقتای ستواد ح تیط
زیستی نسبت داده و انجتام حطالعتات حداخلته ای را در ایتن
زحینه ،پیشنهاد کردند .بر اساس حاده  21قانون برناحه پتنج
توسعه کشور ،دولت حورتف استت در چتارچوب سیاستت و
ضوابط حصوب شورای عالی انقالب فرهنگتی و فتراه آوردن
زحینه بهره برداری حداکثری از ررفیت رسانهای ،زحینه ززم
را برای ارتقتای آگتاهی ،دانتش و حهتارت همگتانی  ،تقویتت
رسانههای حاهواره ای و اینترنتتی هت ستو فتراه آورده و در
رابطتته بتتا پیشتتنهاد ،وضت و اجتترای سیاستتتهتتا و حقتتررات
حوردنیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای ززم برای ستاحاندهی،
نظتتارت و پتتازیش ح تتتوای دیتتداری ،شتتنیداری ،رقتتوحی
(دیجیتا ) ،حجتازی و شتبکههتای ارتبتاطی غیترحکالمتاتی،
شبکههای داده و حاهوارهای و ساحانههای حتابراتی به شورای
عالی انقالب فرهنگی اقداحات ززم را به عمتل آوردDabiri .
و  (2011) Vahednavanبراساس بند الف حتاده  299همتین
قانون ،سازحان حفارت ح یط زیست حورف شتده استت در
راستای ارتقای آگاهیهای عموحی و دستتیتابی بته توستعه
پایدار به حنظور حفظ ح یط زیست و با تاکید بر گتروههتای
اثرگذار و اولویتدار  ،آئین ناحه اجرایی حربوط را بتا پیشتنهاد
شورای عالی حفارت ح یط زیست به تصویب هیات وزیتران
برساند.کلیه دستگاههای ذیربط ،رسانههتای دولتتی و صتدا و
سیمای جمهوری اسالحی ایران حلزم به اجترای برناحتههتای
آحوزشی بدون دریافت وجه حوضوع این حاده قانونی هستند (
The Fifth Development Plan for Economic, Social

 and Cultural Islamic Republic of Iran, 2010).بنتابراین
با عنایت به عدمکفایت آحوزش های رسمی در عصر حاضتر و
لتتزوم تلفیتتق آحتتوزشهتتای غیررستتمی و ضتتمنی (دیتتداری،
شنیداری و نوشتاری) با آحوزشهتای رستمی ،لتزوم بررستی
تأثیر کاریرد هر یک از این فناوریها و شبکههای اجتمتاعی
حبتنی بر آنها بترای کتاربرد در آحتوزش و گتروههتای هتدف
حتتلف ،اولویت حییابد .با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی
اینستاگرام حیتواند در آحوزشهتای ح تیط زیستتی داشتته
باشد ،حطالعته نقتش و ررفیتت آن در آحتوزشهتای ح تیط
زیستی برای ارتقتای ستواد ح تیط زیستتی اقشتار حتتلتف
جاحعه از جمله دانشجویان ضروری بته نظتر حتیرستد .زیترا
آگاهی ،نگرش و عملکرد ح یط زیستی دانشجویان به عنوان
قشر ت صیلکرده جاحعه که حیتواننتد ستفیر آحتوزشهتای
زیست ح یطی در خانواده باشند و نیز نمایندگان فرهنگهتا
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ح یط زیستی دانشجویان از طریق سؤازت پرسشناحهای
شاحل  23گویه ارزیابی شد که آلفای کرونباخ این بتتش
از پرسشناحته  1/721بته دستت آحتد  ،در ایتن بتتش از
پرسشناحه ،پاسخ های صت یح بته گویته هتا بتا نمتره  2و
پاسخ های غلط با نمره صفر ،ارزشگتذاری و حقیتاس ایتن
حتغیر بین صفر تا  2تعیین شتد .ستنجش بعتد نگرشتی
سواد ح یط زیستی ،از طریق  27گویه با آلفای کرونبتاخ
 1/711و نمتتره حقیتتاس  2تتتا  5و ستتنجش بعتتد روانتتی-
حرکتی (رفتتاری) ستواد ح تیط زیستتی گتروه نمونته از
طریق  17گویه با آلفای کرونباخ  1/711و نمره حقیاس 2
تا  ،4حتورد ارزیتابی قترار گرفتت .داده هتا بتا استتفاده از
روش هتتای آحتتار توصتتیفی و استتتنباط ی و بتتا استتتفاده از
نرم افزار  ،SPSSتجزیهو ت لیل شدند .جدو های فراوانتی
حتغیرهای جمعیت شناختی و حیتانگین حتغیرهتای اصتلی
ت قیق در جداو و نمودارهایی در قالتب آحتار توصتیفی،
تنظی و پاستگویی به سؤازت پژوهش نیتز بتا ت قیتق و
استتتنباط آحتتار ی ،بتتا استتتفاده از آزحتتون هتتای آنتتالیز
کوواریانس ،حقایسه های زوجی ت ی و آزحون تعقیبی شتفه
انجام شد .از آزحون های کلموگروف-اسمیرنف و لتون نیتز
برای بررستی روش هتای حناستب تجزیتهوت لیتل داده هتا
استفاده شد.

شبکه اجتماعی اینستتاگرام برارتقتای رفتتار ح تیطزیستتی
دانشجویان تاثیر داردب.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظتر ن توه
گتتردآوری داده هتتا ،نیمتته آزحایشتتی از نتتوع پتتیشآزحتتون-
پس آزحون با گروه کنتر بوده است .نمونه حتورد حطالعته
شاحل  41نفتر از دانشتجویان دانشتگاه پیتام نتور استتان
حرکزی بود که به روش نمونه در دستترس انتتتاب و بته
طور تصادفی در قالب دو گروه کنتر و آزحون گروه بندی
شدند .ابتدا از هر دو گروه پیش آزحون گرفته شتد .ستآس
آحوزش های ززم بر اساس توصیه های برناحه ح یط زیست
سازحان حلل ) (UNEP, 2015و ل تاظ شترایط و فرهنتگ
بتتوحی کشتتور در قالتتب پستتت هتتای تصتتویری در صتتف ه
ایجتتاد شتتده در شتتبکه اجتمتتاعی اینستتتاگرام بتته همتتراه
توضی ات نوشتاری در زحینه ها ی بازیافتت ،دفت اصتولی
حواد زاید ،رفتار حمل و نقل ،حصرف انریی ،خرید سازگار
با ح یط زیست ،اصال الگوی حصرف ،حدیریت حصرف آب،
رفتار گردشگری و حوارد حرتبط دیگر در دوره زحتانی 24
آذر تا  24اسفند  2394ارائه شد .بعد از  3حاه ،به حنظتور
سنجش تأثیر آحوزش های ح تیط زیستتی ارائته شتده از
طریق اینستاگرام از دانشجویان ،پس آزحتون گرفتته شتد.
ابزار گردآوری اطالعات شاحل پرسشناحه ای بود که قتبال
در پژوهشتتی توستتط) Rezaei and Shobeiri (2015کتته
نتایه آن در فصل ناحه فناوری آحوزش حنتشر شتد بتهکتار
رفته بود ،البته تعدادی از گویه های ایتن پرستشناحته بتا
اقتباس از پرسشناحه هایی حانند ) ،He et al. (2011توجه
به توصیه هتای) (UNEP, 2015و نظرختواهی از خبرگتان
تغییر یافت .روایی این پرستش ناحته ،بته صتورت کمتی و
کیفی با نظرخواهی از  15نفر از استاتید و اعضتای هیتات
علمی رشته های آحتوزش ح تیط زیستت ،علتوم تربیتتی،
فناوری اطالعات و علوم اجتماعی ،حورد تأیید قرار گرفتت
و در این فرآیند تعدادی از سؤازت پیشبینی شده حتذف،
تعدادی اضافه و تعتدادی نیتز ادغتام شتدند .بترای تأییتد
پایایی آن نیتز از روش آلفتای کرونبتاخ استتفاده شتد .در
بررسی کمی روایی ح توایی ،از نستبت روایتی ح تتوایی
 Lavsheاستتتفاده شتتد و بتتر حستتب تعتتداد حتتصصتتان
پاسخ دهنده ،بایتد ستوازتی کته نستبت روایتی ح تتوایی
) (CVRآنها کمتر از  1/37بود ،حذف حی شد (Ayre and
) ،Scally, 2013که در این پتژوهش بترای افتزایش روایتی
پرسش ناحه ،کلیه پرسش ها با نسبت روایی ح توایی کمتر
از  ، 1/5حذف شتد .ستنجش ستطو شتناختی (آگتاهی)

نتایج و بحث
تجزیهوتحلیل توصیفی
جدو شماره  ،2حیانگین حتغیرهای حتورد حطالعته در
گروه کنتر و جدو شماره  ،1حیتانگین حتغیرهتا در گتروه
آزحایش را نشان داده است .
تجزیه و تحلیل استنباطی
بررسی نرحا بودن حشاهدات
برای بررسی نرحا بودن حشاهدات از روش استنباطی
آزحتتون کلمتتوگروف-استتمیرنف بتته شتتر جتتدو شتتماره 3
استفاده شده است:
با توجه به اینکه بتر استاس نتتایه حنتدرج در جتدو
شماره  ،3سطح حعناداری آزحون حربوط به حتغیرها بیشتر از
 1/15بوده است ،فرضیه نرحا بتودن حشاهتتدات ،پذیرفتتته
شده و بنتابراین از آزحونهای پاراحتریک بته حنظتور بررستی
سوازت پژوهش ،استفاده شده است.
بررسی همگنی واریانس
در این حرحله ،برای بررستی فتر همگنتی واریتانس
برای انجام آزحون تک واریانس تتک حتغیتره از آزحتون لتون
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تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد...

بررسی آزمون لون برای محاسبه خطای ناشی از

استفاده شد.
با توجه به اینکه سطح حعناداری بهدستآحتده از ایتن
آزحون بر اساس جدو شماره  ،4بتزرگتتر از ( )1/15استت،
بنابراین گروهها از نظر واریتانس تفتاوت حعنتاداری ندارنتد ،و
بنابراین فر برابری واریانس برای انجام آزحون کوواریتانس
رعایت شده است.

اجرای پیشآزمون
با تو جه به اینکه انجام پیش آزحون ،حیتواند یکی از
حناب ایجاد خطا باشد ،از نتایه آزحون لون بترای بررستی
حعنادار بودن خطای ناشی از اجرای پیش آزحون استتفاده
شد.

جدول  - 5میانگین متغیرها در گروه کنترل.
Table 1. The mean of variables of control group.

مرحله

آگاهی محیط زیستی

نگرش محیط زیستی

رفتارمحیط زیستی

Phase

Environmental Awareness

Environmental Attitude

Environmental Behavior

0.45

3.86

2.71

حیانگین
پیش آزحون

Mean

Pretest

ان راف حعیار
Std. deviation

حیانگین
پس آزحون

Mean

Posttest

ان راف حعیار

0.15

0.37

0.28

0.50

3.94

2.87

0.14

Std. deviation

0.40

0.31

جدول  - 2میانگین متغیرها در گروه آزمون(آموزش با اینستاگرام).
Table 2. The mean of variables of experimental group(Educated by Instagram).

مرحله

آگاهی محیط زیستی

نگرش محیط زیستی

رفتارمحیط زیستی

Phase

Environmental Awareness

Environmental Attitude

Environmental Behavior

0.31

3.30

2.45

حیانگین
پیش آزحون

Mean

Pretest

ان راف حعیار
Std. deviation

حیانگین
پس آزحون

Mean

Posttest

ان راف حعیار

0.15

0.39

0.31

0.54

4.14

2.94

0.08

Std. deviation

0.32

0.21

جدول  -3نتایج سطح معناداری آزمون کلموگروف-آسمیرنف برای هر دو گروه مورد مطالعه.
Table 3. The results of significant level of Kolmogorov-Smirnov test for both study groups.

آگاهی محیط زیستی

نام گروه

مرحله آزمون

استفاده از فناوری

group name

Test phase

Use of technology

Environmental
Awareness

Environmental Attitude

Environmental
Behavior

پیش آزحون

.881

.608

.993

.637

گروه کنتر
control group

Pretest

نگرش محیط زیستی

رفتارمحیط زیستی

پس آزحون

.704

.865

.443

.940

پیش آزحون
گروه اینستاگرام

Pretest

.984

.851

.767

.420

Instagram
group

پس آزحون

.953

Posttest

Posttest

.113
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.579
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جدول  -4نتایج آزمون لون.
Table 4. The results of Levene's test.

گروه

F

Group

آگاهی ح یط زیستی

.578

.452

.460

.502

3.641

.064

5.729

.022

5.994

.069

.593

.446

Environmental Awareness

نگرش ح یط زیستی

گروه کنتر
control group

Environmental Attitude

رفتارح یط زیستی
Environmental Behavior

آگاهی ح یطزیستی
Environmental Awareness

گروه اینستاگرام

نگرش ح یط زیستی

Instagram group

Environmental Attitude

رفتارح یط زیستی
Environmental Behavior

رفتارح یط زیستی بر اساس جدو شماره  ،1برابر  10112و
کمتتتر از  1015بتتوده استتت ،تفتتاوت حعنتتاداری در ستتطح
 P>1/15از ل اظ آحاری در بین هر سه حتغیر در دو حرحلته
پیش آزحون و پس آزحون وجود داشت که نشاندهنتده تتأثیر
استفاده از اینستاگرام بر هر سه بعد و ارتقتای ستواد ح تیط
زیستی دانشجویان بوده است.

جدول  -1نتایج آزمون لون.
Table 5 .The results of Levene's test.

گروه

ضریب F

معناداری

Group

F factor

)(sig

1.79

0.097

2.39

0.076

گروه کنتر
control group

اینستاگرام
Instagram group

سطح معناداری
Significance level

در جدو شماره ،1درجه آزاد ی برابر است با تعتداد
گروه هتا حنهتای  ، 2و انتدازه اثتر بته حعنتی حیتزان تتأثیر
آحوزش های ارائه شده از طریق اینستاگرام بر هتر یتک از
ابعاد حورد بررسی سواد ح یط زیستی ،بوده است .ززم به
توضیح است که اندازه اثر آحتوزش از طریتق اینستتاگرام

با توجه به اینکه سطح حعناداری به دستت آحتده بتر
اساس نتتایه حتنعکس در جتدو شتماره  ،5بتزرگ تتر از
( )1/15است ،بنابراین گتروه هتا از نظتر واریتانس تفتاوت
حعنا داری ندارند ،بنابراین عالوه بر اینکته ،فتر برابتری
واریانس برای انجام آزحون کوواریانس رعایت شده استت،
خطای ناشی از اجترای پتیش آزحتون یتا ستطح اطمینتان
 1/951حعنادار نگردید.

برای هر یک از ابعاد آگاهی ،نگرش و رفتار ح یط زیستی
گروه آزحایش بته ترتیتب برابتر  1/111 ،1/474و 1/392
بود .این حوضوع نشان دهند ه آن است کته بته ترتیتب در
حدود  11 ،49و  41درصد واریانس آگاهی ،نگر ش و رفتار
ح یط زیستی گروه آزحایش اختصاصا توسط اعما شیوه
آحوزشتتی (آحتتوزش هتتای ح تتیط زیستتتی اینستتتاگراحی)
قابلتبیین است.

بررسی تأثیر استفاده از اینستاگرام بر ارتقای سواد
محیط زیستی دانشجویان
با توجه به اینکه سطح حعناداری حربوط بته آزحتون در
هر سه حتغیر آگاهی ح یط زیستی ،نگرش ح یط زیستتی و

جدول  -6نتایج آزمون تحلیل کواریانس.
Table 6. The result of Analysis of covariance test.

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریبF

معناداری

اندازه اثر

Variable

Sum of squares

df

Sum of squares

F factor

sig

Effect size

.533

1

.533

34.234

*0.001

.474

7.056

1

7.056

73.680

*0.001

.660

2.426

1

2.426

24.384

*0.001

.391

آگاهی ح یط زیستی
Environmental Awareness

نگرش ح یط زیستی
Environmental Attitude

رفتارح یط زیستی
Environmental Behavior

*حعنادار در سطح P>1/15
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جدول  -7مقایسه میانگین گروه آزمون در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون.
Table 7. The Comparison between pre-test and post-test means of experimental group.

پیشآزمون
متغیر

عامل

Variable

Factor

آگاهی ح یطزیستی
Environmental
Awareness

اینستاگرام
Instagram

رفتار ح یط زیستی
Environmental
Behavior

اینستاگرام
Instagram

نگرش ح یط زیستی
Environmental
attitude

Pretest

اینستاگرام
Instagram

پسآزمون

نتیجه آزمون تی زوجی

Posttest

The result of Paired t-test

حیانگین

ان راف حعیار

حیانگین

ان راف حعیار

آحاره

سطح حعناداری

Mean

Std. deviation

Mean

Std. deviation

Statistics

Significance level

0.31

0.15

0.54

0.08

-5.85

*0.001

2.45

0.31

2.94

0.32

-4.94

*0.001

3.30

0.39

4.14

0.21

-8.58

*0.001

*حعنادار در سطح P>1/15
جدول  -8نتایج آزمون مقایسه زوجی شفه در مرحله پسآزمون.
Table 8. The results of Scheffe paired comparison test of post-test.
گروه)(I

گروه)(J

(I) group

(J) group

گروه کنترل

Attitude

Awareness

اختالف حیانگین

سطح حعناداری

اختالف حیانگین

سطح حعناداری

اختالف حیانگین

سطح حعناداری

difference of
mean

Significance
level

difference of
mean

Significance
level

difference of
mean

Significance
level

-0.28

*.039

-0.04

*.049

-0.17

*.043

اینستاگرام

Control
group

نگرش

آگاهی

رفتار
Behavior

Instagram

*حعنادار در سطح P>1/15

در اداحه ،حیانگین هر سه بعد سواد ح یط زیستی
با آزحون آحار ی  tزوجتی بررست ی شتد کته نتتایه آن در
جدو شماره  7آورده شده است .در حقای سه ح یانگ ی ن دو
حرحله پیش آزحون و پس آزحون ،با توجه به ای نکه ستطح
حعنا دار ی کمتر از  1015بوده است ،نت یجه گرفته شدکه
ح یانگ ی ن هر سه حتغیتر آگتاهی ،نگترش و ستواد ح تیط
زیستی در حرحله پس آزحون نسبت به پیش آزحون بازتر
بوده است.
در حرحله بعد ،با توجه به برآورد نستبت  Fبتا درجته
آزادی  2و حعنا دار بتودن ایتن نستبت و بته حنظتور بررستی
بیشتر از آزحون تعقیبی شفه استفاده شده است.
بر اساس نتایه حنعکس در جدو شماره  ،9با توجه به
اینکه سطح حعنا داری آزحون برای هتر سته حتغیتر کمتتر از
 . 1015و اختالف حیانگین بین دو گروه حنفی بود بته حعنتی
بازتر بتودن حعنتادار حیتانگین گتروه اینستتاگرام نستبت بته
کنتر در حتغیرهای آگاهی ،نگرش و رفتار است.

گروه آزحایشی اینستاگرام در هر سه حتغیتر آگتاهی ،نگترش و
رفتار ح یط زیستی برابر 10112و کمتتر از  1015بتوده استت
(جدو شماره  ،)1نتیجه گرفته شد کته تفتاوت حعنتاداری در
این گروه بتین هتر سته حتغیتر در دو حرحلته پتیشآزحتون و
پسآزحون وجود دارد که نشتاندهنتده تتأثیر آحتوزشح تیط
زیست با کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر سته بعتد و
ارتقای سواد ح یط زیستی دانشتجویان بتوده استت .حقایسته
حیانگین آگاهی ح یطزیستی دو حرحله پتیش آزحتون و پتس
آزحون نشان داد که حیانگین این حتغیر در حرحله پس آزحتون
نسبت به پیش آزحون ،بازتر بوده است و نتایه آزحون تعقیبتی
شفه نیز بیانگر بازتر بودن حیانگین گروه اینستاگرام نسبت بته
گروه کنتر در حتغیر آگتاهی بتود .حقایسته حیتانگین نگترش
ح یط زیستی دو حرحله پیش آزحون و پس آزحون نیتز نشتان
داد که حیانگین این حتغیر در حرحله پتس آزحتون نستبت بته
پیش آزحون ،بازتر بوده و نتایه آزحون شفه نیتز بیتانگر بتازتر
بودن حیانگین گروه اینستتاگرام نستبت بته کنتتر در حتغیتر
نگترش ح تیطزیستتی بتوده استت .حقایسته حیتانگین رفتتار
ح یطزیستی دو حرحله پیش آزحون و پس آزحون هت حتاکی
از این بوده است کته حیتانگین حتغیتر رفتتار در حرحلته پتس
آزحون نسبت بته پتیش آزحتون ،بتازتر بتوده و نتتایه آزحتون
تعقیبتتی شتتفه هتت بیتتانگر بتتازتر بتتودن حیتتانگین رفتتتار

نتیجهگیری
در ایتتن پتتژوهش ،بتتر استتاس نتتتایه آزحتتون ت لیتتل
کوواریانس با توجه به اینکه سطح حعناداری حربوط بته آزحتون
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ح یط زیستی گروه اینستاگرام نسبت بته گتروه کنتتر بتود.
بنابراین ،حقایسه حیانگین دو حرحله پیشآزحون و پتسآزحتون
گتتروه آزحایشتتی نشتتان داد کتته حیتتانگین حتغیتتر در حرحلتته
پسآزحون نسبت به پیشآزحون در هر سه حتغیر ،بتازتر بتوده
است ،نتایه آزحون تعقیبی شفه نیز بیانگر بازتر بودن حیانگین
گروه اینستاگرام نسبت به کنتر در هر سه حتغیر بوده استت.
بر این اساس ،حیتوان نتیجه گرفت که آحوزش ح یط زیست
از طریق اینستاگرام دارای تأثیر حثبت و حعنادار بر هر سه بعتد
سواد ح یط زیستی دانشتجویان استت .انتدازه اثتر آحتوزش از
طریق اینستاگرام برای هر یک از ابعاد آگاهی ،نگترش و رفتتار
ح یط زیستی گروه آزحایش به ترتیب برابتر  1/111 ،1/474و
 1/392بود .این حوضوع نشاندهنده آن است که به ترتیتب در
حدود  11 ، 49و  41درصد واریتانس آگتاهی ،نگترش و رفتتار
ح یط زیستی گروه آزحتایش اختصاصتا توستط اعمتا شتیوه
آحوزشی (آحوزشهای ح یط زیستی اینستاگراحی) قابلتبیتین
است .عدم برابری اندازه اثر آحوزش ح یط زیست از طریق این
شبکه حجازی بر ابعاد حتتلف سواد ح یط زیستی را حتیتتوان
حاکی از خطی نبودن رابطه بین آگاهی ،نگرش و رفتار ح تیط
زیستی دانست که تأییدکننده نظتر بتاحبرگ و حتوزر ()1117
بوده است؛ زیرا تعیینکنندهای نگرش و رفتار ،فراتر از آگتاهی
است و آگاهی فقط یکی از عواحلی است که باعث شکلگیتری
نگرش و اثر بر رفتتار حتیشتود ،البتته آگتاهی اولتین حلقته از
زنجیره عواحل حؤثر بر رفتار ح یط زیستتی استت و بته دلیتل
تأثیری که بر دیگر حتغیرها همانند نگترش و تمایتل بته رفتتار
دارد ،دارای اهمیت خاصی است.
نتتتایه ایتتن بتتتش از پتتژوهش بتتا نتتتایه حاصتتل از
پتژوهش هتای ;)Ferdoosi et al. (2007); Salehi (2011
and

Karimzadeh (2011); Rezaei

دانشجویان و سایر کاربران این شتبکه اجتمتاعی حجتازی
باشد .این بتش از نتایه این پژوهش با نتایه پژوهش های
)، Robelia et al. (2011) ،Lee and Mcloughlin (2008
)، Harlow (2011) ، Viglianisi and Sabellal (2011
)، Dessai and Kamat (2013)، Stanciu et al. (2012
)، Lachlan et al. (2014) ،Zita et al. (2014
) Koohestani(2015و )Getchell and sellnow (2015
در زحینه نقش شبکه های اجتمتاعی حجتازی در پیشتبرد
اهداف زیستح یطتی هت ختوانی دارد و بتا آن بتتش از
نتتایه پتژوهش ) Rezaei and Shobeiri (2015کته بتین
استفا ده از این شبکه و سواد ح یط زیستی دانشجویان به
رابطتته حعنتتا داری دستتت پیتتدا نکتترده بودنتتد حغتتایرت و
تأیید کننده آن بتش از نتایه پژوهش آنها در زحینه لزوم
انجتتام حطالعتتات حداخلتته ای و لتتزوم استتتفاده از ررفیتتت
شبکه های اجتماعی بته صتورت هدفمنتد و برناحته ریتزی
شتده بتود .ه چن ین ایتن نتایتته بتا دیتتدگاه بدبینتتانه
) Christensen (2011در زحینته شتبکه هتا ی اجتمتاعی و
نقش آنها حغتایرت دارد .بتر استاس نتتایه ایتن پتژوهش،
پیشنهاد حیشود با عنایت به عتدم کفایتت آحتوزش هتای
رسمی در عصر ارتباطتات ،دانشتگاه پیتام نتور بتر استاس
تکلیف خود در راستتای برناحته جتاح آحتوزش همگتانی
ح یط زیست از ررفیت شتبکه اجتمتاعی اینستتاگرام در
راستای آحوزش های ضمنی به دانشجویان در برای ارتقای
سواد ح یط زیستتی ایشتان بهتره جویتد .ایتن پیشتنهاد
حیتواند حورد استفاده سایر دانشگاه ها و کلیه حؤسسات و
ارگان های حسئو کشور در چتارچوب ورتایف ایشتان در
ر استای آحوزش همگانی ح یط زیست قرار گیرد.

Salehi and

پینوشتها

;)Shobeiri (2015); Salehi and Emamgholi (2016

1

Charls. E.Roth
2 David Our
3 Norm Activation Model
4 Theory of Planned Behavior
5 Radcliffe-Brown

 ، )Sabzei et al. (2016همسو است .ه چنین ،این نتایه
حی تواند حتاکی از ررفیتت قابتل توجته شتبکه اجتمتاعی
اینستتتاگرام در آحتتوزش و ارتقتتای ستتواد ح تتیط زیستتتی
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Background and objective: The growth of social networks has led to new applications in education including
formal, informal and implicit (visual, auditory and written) training that has to be defined for these tools. The aim of
this study is to evaluate the effect of using Instagram on promoting the environmental literacy of students. Given
that environmental literacy has broad dimensions and ranges, to limit the issue only the main aspects of
environmental literacy that include knowledge, attitude and environmental behaviour have been studied in this
research. The importance of this research is that it familiarizes policymakers in environmental education with the
impact of Instagram as among the ICT-based social networks for environmental education and promotion of the
environmental literacy of the students who form an influential stratum of society. It also can be the basis for similar
investigations in future studies aimed at examining the effects of social networks and different media, and their
results can be used to optimize the future planning of this filed.
Materials and methods: In terms of its purpose, this research is practical while, in terms of the data collection
method, it is quasi-experimental with pre-test, post-test and control groups. The study sample included 40 students
from Payam e Noor University of Markazi Province selected by the covariance sampling method and randomly
assigned into the study and control groups. At first, both groups took the pre-test. Afterwards, the necessary training
based on the United Nations Environment Programme (2015) and the situation and culture of the country was
provided in the form of video posts on the specially created Instagram page, along with the written descriptions in
the period of 4 December h to 4 February 2015. After 3 months, in order to measure the effect of the environmental
training sessions provided through Instagram, the students took the post-test. The data have been analyzed using
descriptive and inferential statistics and SPSS software.
Results and discussion: According to the results of the covariance analysis test and with respect to the fact that the
significance level of the test in all the three variables of knowledge, attitude and environmental behaviour was 0.001
which is lower than 0.05, it can be concluded that there is a significant difference between the three variables in the
pre- and post-tests; it indicates the impact of environmental education with the help of Instagram on these three
dimensions and on the promotion of the students' environmental literacy. The mean comparison of the pre- and posttest results has shown that the mean variable of the post-test compared to that of the pre-test was higher in all the
three variables. Also, the results of the post hoc test have shown that the mean of the Instagram group was higher
than the mean of the control group for all three variables. The effect of training through Instagram for the variables
of knowledge, attitude and environmental behaviour of the study group were, respectively, 0.474, 0.660 and 0.391.
Conclusion: Environmental education through Instagram has a positive and significant effect on all the three
dimensions of students' environmental literacy. Respectively, about 4%, 66% and 40% of the variance of
knowledge, attitude and environmental behaviour of the study group can be explained exclusively by applying the
training method (environmental education via Instagram).
Keywords: Instagram social network, Environmental literacy, Education.
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