
 

 98 -73/ ص 1401 بهار ،42شماره  ،فرهنگ و رسانه/ سال یازدهم ،فصلنامه علمی جامعه

 1401 بهار/ یازدهمسال 

های فضای مجازی در آموزش فرهنگ  نقش مؤلفه

 محیطی در ایران زیست

3، محمدرضا رسولی2، علی اصغر کیا1طاهره نیک پور
 

DOR: 20.1001.1.38552322.1401.11.42.3.7 

 چکیده
ن محیطی ایرا های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست در این مطالعه، هدف بررسی رابطه مؤلفه

باشد که در دو  های تحقیق آمیخته اکتشافی می بود. مطالعه حاضر، به روش ترکیبی و از نوع طرح

کمی انجام گرفت. تحقیق حاضر در مرحله اول )فاز کیفی( به مطالعه کیفی –مرحله پیاپی کیفی

پژوهش  پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده در

زیست،  ی فضای مجازی و فعاالن حوزه محیط حاضر و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه

بندی  آوری کرده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به کدگذاری و مقوله اطالعات الزم جمع

و ارائه مدل مفهومی پرداخته است. مرحله دوم )فاز کمی( مطالعه به صورت کمی و به روش 

شده از پرسشنامه محقق ساخته  آوری های جمع سازی معادالت ساختاری بود، بدین منظور داده مدل

مورد ارزیابی  Smart PLSافزار  مبتنی بر مدل پیشنهادی )برآمده از فاز کیفی مطالعه( با استفاده از نرم

فضای مجازی در های  قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان داد که مدل بررسی رابطه مؤلفه

باشد. در ادامه  کد انتخابی می 1کد محوری و  6کد باز،  38محیطی ایران شامل  ترویج فرهنگ زیست

نفر از فعاالن  212گویه در اختیار  42در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 

سازی  دلها و فعاالن فضای مجازی در ایران، قرار داده شد. نتایج م NGOزیست در قالب  محیط

رسانی، کارکرد آموزشی و  های اصلی کارکرد اطالع معادالت ساختاری نشان داد که بین متغیر

فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی، کارکرد نظارتی با ترویج فرهنگ 

 محیطی ایران رابطه معناداری وجود دارد. زیست

وزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد اقناعی، فضای مجازی، کارکرد آم :های کلیدی واژه

 محیطی فرهنگ زیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Tara_nikpoor@yhoo.comگروه علوم ارتباطات ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.   1
  keya@atu.ac.irگروه روزنامه نگاری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.   2
  Rasouli57@yahoo.comگروه، علوم ارتباطات ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران، ایران.   3



  1401/ بهار 42فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  74

 

 

 مقدمه

زیست  پس از انقالب صنعتی در غرب، رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن تخریب محیط

هایی در سراسر  جنبش 960زیست را به تکاپو درآورد. از اواخر دهه  صورت گرفت، فعاالن محیط

ها و  هایی را نشان دادند فشار رسانه زیست واکنش محیط جهان شکل گرفتند که به تخریب

محیطی برای جلوگیری از   ها قوانین زیست های مردم نهاد مزید بر علت شد تا انسان گروه

(. سازمان ملل متحد به عنوان کانون اشاعه 1392)عبدی زینب، تخریب محیطی به کار بندند.

ای برای تعمیق  میالدی تالش مجدانه محیطی و توسعه پایدار طی دهه نود فرهنگ زیست

گذاری کافی در زمینه حفظ  زیست به عمل آورده است تا سرمایه های حفظ محیط برنامه

( اما نظارت بر سالمت 1381های آینده به عمل آید )تقوی، محسن، زیست برای نسل محیط

هزینه نظارت بر های سیاره زمین هزینه زیادی دارد؛ بنابراین به دلیل باال بودن  اکوسیستم

ها، مشارکت عموم مردم برای تسهیل این کار کامالً ضروری است و حتی  سالمت اکوسیستم

توانند در امر  ها هیچ تخصص ندارند، نیز می افرادی که در زمینه نظارت بر سالمت اکوسیستم

یای ها گو های آن ( یافته1390آوری اطالعات سهیم باشند )ادهمی و اکبرزاده،  نظارت و جمع

محیطی را  های جمعی در طرح مسائل زیست آن است که همچنین نقش و کارکرد رسانه

های جمعی به توسعه مسائل  موردبررسی قرار داد. این پژوهش نشان داد در صورتی که رسانه

هایی را در بین  محیطی توجه کنند، این مسئله موجب افزایش آگاهی عموم شده و نگرانی زیست

 آورد. ها به وجود می آن

های تلویزیونی،  پسند، برنامه های طبیعت در موسیقی عامه از سوی دیگر استفاده از ایماژ

انگیز نیست آنچه که جدید است، به پرسش  های تجاری چندان جدید یا شگفت عکاسی و آگهی

محیطی را  ها از طبیعت فرهنگ زیست کشیدن این موضوع است که چگونه این دست ایماژ

دهند. محققان مطالعات فرهنگ و  ای ما نسبت به طبیعت را تحت تأثیر قرار میه شکل یا نگرش

های اجتماعی  ها در رسانه محیطی به دنبال راهکارهای هستند که این ایماژ ارتباطات زیست

برداری از دنیای طبیعت را به جای کاهش مصرف و یا حفاظت از  های مسلط درباره بهره نگرش

بخشند. مشکل اصلی ما در برخورد با وسایل ارتباط جمعی این است که  های بکر تداوم می زمین

ها  گیریم. آن های پیشرفته مورداستفاده قرار دادند به کار نمی ها را به آن شکلی که در کشور آن

 (1390:37های مدرن ما ندارند. )ادهمی و اکبرزاده، ای در نهادینه کردن رفتار هیچ نقش جدی
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ها، وظایف شکلی و خانواده  که فرد نسبت به خودش عقاید، ارزشتعهد و مسئولیتی است 

موقع و با  کنند، کارهای خود را به دیگران و اجتماع دارد. افرادی که یک مسئولیت را قبول می

کنند با تمام سعی خود در  دهند و در هر صورتی که در کار خود اشتباه می تمام تالش انجام می

های مثبت آن جامعه  پذیر بودن شهروندان یک جامعه از ویژگی کوشند. مسئولیت اصالح آن می

 (.44: 1390شود )طباطبایی و همکاران،  محسوب می

های انسانی  دهد که فعالیت های اخیر نشان می زیست در دهه گاهی گذرا بر وضعیت محیط

ص ، 1389محیطی است )پناهنده و عابدین زاده،  ترین علل تغییرات زیست مؤثرترین و مهم

دهد تمایل به کنش نقش میانجی را بین  ( همچنین نتایج تحقیق بامبرگ و موزر نشان می88

زیست را متأثر  ها رفتار حامی کنش محیط محیطی دارد. آن آگاهی محیط زیستی و رفتار زیست

 (.Bamberg & Möser, 2007های نفع شخصی و نفع اجتماعی دانستند ) از انگیزه

به بعد است،  1990اینترنت ستون فقرات ارتباطات جهانی از دهه به اعتقاد کاستلز شبکه 

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

های ارتباطی کامپیوتری به تدریج، فرهنگ کاربران شبکه  نشده، بلکه گسترش اینترنت و شبکه

ای )که محصول  را نیز شکل دهد. از نظر کاستلز جامعه شبکههای ارتباطی آینده  و حتی الگو

 (.(Castells.2010 شدن هویت افراد مؤثر خواهد افتاد. اصلی اینترنت است( بر ساخته 

های اجتماعی به اشتراک  تحقیقات جدید ثابت کرده است که اطالعاتی که کاربران در شبکه

مردم در انجام تحقیقات تخصصی باشد. گاهی ای از مشارکت عموم  توانند نمونه گذارد، می می

اوقات حتی اگر افراد در یک زمینه مشخص هیچ تخصصی نداشته باشند، باز هم اطالعات به 

های  های اجتماعی ارزش زیادی دارد. شبکه ها در شبکه اشتراک گذاشته شده توسط آن

م بسیار باالیی از اطالعات بوک و فلیکر دربردارنده حج اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر، فیس

هستند و با وجود اینکه افراد این اطالعات و تصاویر را برای اهداف تخصصی به اشتراک 

های  توان گفت وجود شبکه ها استفاده تخصصی کرد. در کل می توان از آن گذارند؛ اما می نمی

م را به عنوان محیطی را پیش برده و مرد مثابه کاتالیزوری است که اهداف زیست مجازی به

 زیست وارد چرخه سازد. متولیان اصلی حفظ محیط
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 مبانی پژوهش

 های اجتماعی رسانه

های جمعی ظهور یافته و امکان  ها هستند که بعد از رسانه ای از رسانه گونه 1های اجتماعی انهرس

این آورند، بدین معنا که در  کننده آن را فراهم می تعامل میان تولیدکننده پیام و دریافت

ها مخاطب و یا گیرنده پیام، منفعل نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه با پیام، فرستنده،  رسانه

پردازد و امکان ایجاد تغییرات در پیام ارسالی و  فرآیند ارسال و دریافت و بستر ارائه پیام می

این میان، های اجتماعی مجازی در  (. شبکه51، ص 1392)ربیعی و انصاری،  بازنشر آن را دارد

ترین شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد  های اجتماعی هستند که بیش ای از رسانه گونه

های زمانی، مکانی،  امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر فارغ از محدودیت

ای ه دهند. بر اساس آمار سایت الکسا، جذابیت شبکه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می

های دیگر بوده و با وجود فیلتر بودن برخی از این  اجتماعی در ایران نیز بیشتر از بسیاری سایت

های  باشد. وسایل ارتباط جمعی نقش توجه می ها همچنان قابلها، آمار مراجعه به آن شبکه

محیطی،  هایی همچون توسعه فرهنگی، آموزش زیست کنند، نقش متعددی را در جامعه ایفا می

سازی  وزش عمومی، رشد اجتماعی، انتقال فرهنگ، نقش تفریحی و سرگرمی و خبر و آگاهآم

(Jöreskog and Sörbom, 2017: 401.) 

 نظریه شبکه کاستلز

ها و  یابی در همه زمینه روز در حال گسترش و قدرت های اخیر فضای مجازی روزبه طی دهه

های نوین ارتباطات  بر تغییراتی که فناوری های زندگی نوع بشر بوده است. کاستلز با تأکید حوزه

ای  ها را در قالب نظری جامعه شبکه و اطالعات پدید آورده است، قدرت و حوزه کارکرد شبکه

کند  ای و آثار اجتماعی آن آغاز می ای از منطق شبکه کند. او در تعریف جامعه شبکه تحلیل می

گیرد. غیبت یا حضور در شبکه و  میهای قدرت پیشی  ها از جریان که در آن قدرت جریان

ها، منابع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه ما هستند  پویایی هر شبکه در برابر دیگر شبکه

ای نامید که ویژگی آن برتری  توان آن را به درستی جامعه شبکه ای که به این ترتیب می جامعه

اطالعات توان آدمی را  فناوری (Castells.2005:543)ریخت اجتماعی بر کنش اجتماعی است

در تحلیل مکان، کاستلز اعتقاد دارد  دهد. های مکانی و زمانی افزایش می در غلبه بر محدودیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعدی خارج شده و وارد فضای  که ما از فضاهای قدیمی ایستای یکنواخت با هویت ثابت و تک

های اجتماعی مجازی(  تبع آن رسانه اینترنت )و به (Castells.2001:475.483) ایم ها شده جریان

ها در جغرافیای ذهنی است. انسان امروز  گر مرگ فاصله مدرن، تداعی به عنوان یک رسانه پست

شوند و آن  شدند حاال شنیده می بر مکان و زمان غلبه یافته است؛ صداهایی که شنیده نمی

ای دیجیتالی ه های حاکم سنتی با تمرکززدایی شدیدتری در رسانه تمرکزگرایی شدید در رسانه

کند،  های پاد قدرت که کاستلز از آن یاد می مدرن به چالش کشیده شده است شبکه و پست

ایجاد استقالل ارتباطی که  اند های نوین اطالعاتی شکل گرفته امروزه حول همین فناوری

عی اند، رابطه مستقیم با ایجاد استقالل اجتما های اجتماعی آن را تسهیل کرده ها و شبکه رسانه

کند که خود عاملی کلیدی در تسهیل تغییرات اجتماعی است و ابتکار عمل  و سیاسی پیدا می

 دهد. های ارتباطی می بیشتری به سوژه

ها  شود: بسیار محتمل است که مقاومت فرهنگی در مرزهای جماعت کاستلز متذکر می

بنیادگرایی   ایی حلقهگر محصور بماند. اگر چنین باشد، یا هر جا و هر وقت چنین شود، جماعت

سان موجب فرایندی خواهد شد که  های خود خواهد بست و بدین اش را به روی مؤلفه پنهان

آسا تبدیل کند اما این تمامی ماجرا  های بهشت گرایانه را به دوزخ های جماعت شاید بهشت

کند که علیه نظم نوین جهانی شکل  ای بحث می های اجتماعی نیست، کاستلز از جنبش

پرورانند؛ گذشته از شرح شورانگیزی که از جنبش  اند و سودای دنیایِ بهتری را در سر می گرفته

 دهد، او به فمینیسم و جنبش سبزها امیدوارتر است. به دست می« ها زاپاتیست»

گرایی بازیابی کنترل اجتماعی بر محصوالت ذهن بشر است پیش از  زیست  هدف محیط

خود را بر ما و   ها در نهایت اراده ی مختص به خود بیابند و ماشینکه علم و تکنولوژی حیات آن

طبیعت تحمیل کنند. این بازیابی کنترل اجتماعی بر محصوالت ذهن بشر، مستلزم بازتعریف 

ای تقابلی بنیادی بین دو  شبکه  ی بنیادی و مادی زمان و مکان است. در جامعه تاریخی دو جلوه

ها  ها و دیگری منطق فضای مکان که یکی منطق فضای جریان آید، منطق مکانی به وجود می

های  دهد و نظام زمانی اعمال اجتماعی در فواصل دور را سازمان می ها هم است. فضای جریان

متقابل اجتماعی و سازمان نهادی را  ها کنش مخابراتی و اطالعاتی ابزار آن هستند. فضای مکان

ی ساختار اجتماعی نوین این  یکی است، وجه مشخصهداند و مبتنی بر مجاورت فیز ارجح می

سازند، در فضای  های مسلطی که قدرت، ثروت و اطالعات را متمرکز می است که فرایند

دارند.  محلی  های انسانی شالوده اما هنوز اکثر معناها و تجربه شوند  دهی می ها سازمان جریان
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دین سلطه در جوامع ما است، بنابراین جدایی بین این دو منطق مکانی مذکور مکانیسم بنیا

های  شان، چالشی با الیه ها بر محلیت و کنترل مردم رویِ فضاهای زیستی تأکید اکولوژیست

زیرین نظام جدید قدرت است. از سوی دیگر، دموکراسی از پایین، الگوی سیاسی تلویحی در 

  نترل بر زمان نیز در جامعهکه به موازات مکان، ک زیستی است. دیگر این های محیط اکثر نهضت

گری است  ترین کنش زیست مهم گیرد، و احتماالً نهضت محیط ای در معرض خطر قرار می شبکه

بهبود کیفیت  اندازد. حفظ طبیعت، تالش برای مندی درمی که طرحی نو و انقالبی برای زمان

یی متعلق به قرن ها بوم شناسانه( به زندگی، اندیشه زیست و رهیافت اکولوژیک )زیست محیط

اند.  ه های مدید تنها برای نخبگان روشنفکر کشورهای مسلط مطرح بود نوزدهم هستند که مدت

بود که در امریکا، آلمان و اروپای غربی و سپس با انتشار سریع در بقیه  60تنها در اواخر دهه 

ار عمومی را جهان، نهضت بزرگی پدید آمد که هم فعاالن اجتماعی در سطوح پایین و هم افک

های زیست بومی شناختی ناگهان در چمنزاران خشک  در بر گرفت. چرا چنین شد؟ چرا اندیشه

ور شد؟ فرضیه من این است که بین مضامینی که نهضت  های دنیای ما شعله معنایی بی

ای، که از  کشد و ابعاد بنیادی ساختار جدید اجتماعی، یعنی جامعه شبکه زیست پیش می محیط

گیری است تناسب مستقیمی برقرار است علم و تکنولوژی ابزارها  به بعد در حال شکل 70دهه 

و اهداف اساسی اقتصاد و جامعه هستند؛ تغییر شکل دادن فضا و مکان؛ تغییر شکل دادن زمان؛ 

های انتزاعی و جهانی ثروت، قدرت و اطالعات که  مقهور شدن هویت فرهنگی به وسیله جریان

توانیم در  سازند. بدون تردید، می های جمعی مجاز واقعی را برمی ی رسانهها از طریق شبکه

حال ممکن است  گرایی همه این مضامین را پیدا کنیم، و درعین زیست بازار محیط آشفته

کدام از آنها در یک مورد معین وجود نداشته باشند. اما به عقیده من یک گفتمان  هیچ

های  گیری اما تلویحی وجود دارد که وجه مشترک جهت بوم شناختی )اکولوژیک( منسجم زیست

به بعد  60از دهه  .های اجتماعی گوناگون در این نهضت است سیاسی گوناگون و خاستگاه

ها و پاکیزه سازی هوا  مشغول تماشای پرندگان، نجات جنگل زیست گرایی دیگر صرفاً دل محیط

عنوان مفهوم فراگیری که مؤید ارزش  نبوده است. بدین ترتیب مفهوم عدالت محیط زیستی به

مندی از حیات در تمامی صور آن است و در برابر منافع ثروت، قدرت و تکنولوژی قرار  بهره

زیست وارد  سان نهضت محیط کند و بدین ها را تسخیر می گیرد، تدریجاً اذهان و سیاست می

ه اقتصاد و به نهادهای شود. رویکرد اکولوژیک به زندگی، ب مرحله جدیدی از تحول خود می
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کند.  جامعه، روی ویژگی کلیت تمامی صور ماده و تمامی صور پردازش اطالعات تأکید می

((Castells.2001 

شود که این  زیست از این واقعیت ناشی می های محیط البته قسمت اعظم موفقیت نهضت

اری با شرایط ها بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری، به بهترین نحو قادر به سازگ نهضت

طور  ها به ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژی بوده است. با اینکه این نهضت

های مردمی است، اما کنش محیط زیستی بر مبنای آفریدن رویدادهای  عمده متکی به سازمان

ها را  جه رسانهگرایان، با آفریدن رویدادهایی که تو زیست کند. محیط ها عمل می موردعالقه رسانه

توانند به مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستقیم خود دست یابند. به  کند می جلب می

گرایان مشروعیتی بیش  زیست ها به محیط عالوه، حضور دائمی مضامین محیط زیستی در رسانه

ت زیس ای به خصوص در مورد فعاالن جهانی محیط گیری رسانه دهد. جهت ها می از دیگر جنبش

از قبیل صلح سبز آشکار است، اما کار اصلی مبارزات محیط زیستی در سطح محلی نیز همین 

گرایان است.  زیست کننده صدای محیط ها منعکس است؛ اخبار رادیو و تلویزیون محلی و روزنامه

((Castells.2005:167  

 محیطی فرهنگ زیست

زیست و نظریه  میان محیطهای تداخل  ترین حوزهیکی از مهمنظریه توماس مالتوس: 

شود. مالتوس معتقد بود که افزایش جمعیت و  با نظریه مالتوس آغاز می 19اجتماعی در قرن 

اندازهای  وجه با چنین افزایشی تناسب ندارد، پیوسته چشم این واقعیت که تولید غذا به هیچ

ته است که کند. به نظر او سرچشمه مشکل در این واقعیت تلخ نهف پیشرفت را تهدید می

افزایش جمعیت، به صورت تصاعد هندسی و افزایش منابع غذایی تصاعد حسابی است. لذا بدون 

کند و بهبود  های مشخصی می مهار جمعیت، ظرفیت زمین برای تولید غذا دچار محدودیت

باشد. او به همین علت معتقد بود  های محیطی چاره ناپذیر می اجتماعی در برابر این محدودیت

افزاید. لذا دولت نباید به یاری فقرا دست  ها می ادن منابع بیشتر به فقرا فقط بر شمار آنکه د

کنند کاری درآمدزا بیابند و به داشتن  ها انگیزه پیدا می بکار شود. اگر کمک فقرا قطع شود آن

 (.Prosser and Walley, 2005: 1335شوند ) فرزند کمتر تشویق می

نظریه تکامل از طریق گزینش چارلز زیست طبیعی:  یطنظریه اجتماعی و تکامل مح

داروین و بسط این اصول به تطور اجتماعی به دست هربرت اسپنسر، پیوند مهم بعدی در تاریخ 
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دهد. دو جنبه از نظریه تکامل  رابطه میان محیط تهی از آدمی و نظریه اجتماعی را تشکیل می

تنها در مقابل داستان  به طوری که این نظریه نه ( تاریخ تکامل انسان1داروین شایان ذکر است: 

ها به اراده خدا قرار گرفت، بلکه به کمرنگ کردن هرگونه مرز  انجیل درباره خلقت زمین و انسان

( بر اساس نظریه داروین موجودات 2ها پرداخت.  سفت و سخت میان جهان انسان و غیر انسان

ها که  در نتیجه جنگ برای بقا میان موجودات، آنکنند.  های خود تطابق پیدا می زنده با محیط

مانند و نسل بیشتری از خود بجای  اند باقی می بیش از همه با محیط خود هماهنگ شده

(. داروینیسم اجتماعی بدان گونه که در نیمه قرن Judge and Bono, 2016: 693گذارند ) می

ار مباحث مالتوس این اعتقاد را نوزدهم تدوین یافت نظریه اجتماعی خشنی بود زیرا با تکر

طور مصنوعی باقی  بخشد که به ناروا و به ها را توان می کرد که کمک به فقرا فقط آن تقویت می

شرط آن بقای اصلح است به قهقرا ببرند.  بمانند و در نتیجه فرایند تطور اجتماعی را که پیش

ها دخالت دولت اندک است  سانطبق داروینیسم اجتماعی در مبارزه طبیعی برای بقا میان ان

(Judge, 2015: 51.) 

 روش پژوهش

باشد که در دو  های تحقیق آمیخته اکتشافی می مطالعه حاضر، به روش ترکیبی و از نوع طرح

گیرد. تحقیق حاضر در مرحله اول )فاز کیفی( به مطالعه  کمی انجام می–مرحله پیاپی کیفی

ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و 

شده در پژوهش حاضر و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه فضای مجازی و همچنین 

آوری کرده و با استفاده از روش تحلیل محتوای  زیست، اطالعات الزم جمع فرهنگ محیط

ت. مرحله دوم )فاز کمی( بندی و ارائه مدل مفهومی پرداخته اس کیفی، به کدگذاری و مقوله

های  سازی معادالت ساختاری بود، بدین منظور داده مطالعه به صورت کمی و به روش مدل

شده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل پیشنهادی )برآمده از فاز کیفی  آوری جمع

است که با  مورد ارزیابی قرار گرفت. الزم به ذکر Smart PLSافزار  مطالعه( با استفاده از نرم

ها،  به تعداد و یا نرمال بودن داده Smart PLSافزار  آمده از نرم دست که دقت نتایج به توجه به این

سازی معادالت ساختاری از دقت و  های مدل افزار حساسیت ندارد و در مقایسه با سایر نرم

 شده است. افزار استفاده باشد، در این مطالعه از این نرم کیفیت باالتری برخوردار می
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 جامعه آماری

دهند، جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش،  جامعه آماری موردمطالعه را دو گروه تشکیل می

زیست بودند که از سوابق اجرایی در  خبرگان حوزه فضای مجازی و همچنین فرهنگ محیط

ی فرد خبره شناسای 30گیری برخوردار بودند. برای انجام مصاحبه، در ابتدا  سطوح تصمیم

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  12ها به صورت هدفمند و گلوله برفی  شدند. از میان آن

های  شدند و فرآیند مصاحبه آغاز شد. پس از اجرای فرآیند مصاحبه و بررسی و ارزیابی پاسخ

مصاحبه، محقق به اشباع نظری رسیده، اما فرآیند مصاحبه با  9افراد، دریافت شد که پس از 

ر ادامه داده شد و سپس متوقف گردید. جامعۀ آماری در بخش کمی، شامل کلیه فعاالن نف 12

باشند. در  ها( در ایران، می ها و فعاالن فضای مجازی )جریان ساز NGOزیست در قالب  محیط

باشد که با استفاده از معادله کوکران، تعداد افراد  نفر می 500این مطالعه، تعداد جامعه آماری 

اند و این افراد به صورت تصادفی ساده از میان جامعه  نفر ارزیابی شده 217سی برابر با موردبرر

آماری مطابق   شناختی نمونه هـای جمعیـت آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ویژگی

 باشد. می 1های جدول  با داده

 آماری  شناختی نمونه های جمعیت ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی صحیح درصد فراوانی فراوانی گروه متغیر

 سن

 8/2 8/2 8/2 6 سال 30تا  20

 7/51 8/48 6/48 103 سال 40تا  30

 91 3/39 2/39 83 سال 50تا  40

 100 9 9 19 به باال 50

  100 5/99 211 افراد پاسخ داده

   5/0 1 افراد پاسخ نداده

 جنسیت

 8/41 8/41 41 87 زن

 100 2/58 1/57 121 مرد

  100 1/98 208 افراد پاسخ داده

   9/1 4 افراد پاسخ نداده

 میزان تحصیالت

 3/5 3/5 2/5 11 دیپلم فوق

 3/26 1/21 8/20 44 لیسانس

 100 7/73 6/72 154 لیسانس و باالتر فوق

  100 6/98 209 افراد پاسخ داده

   4/1 3 افراد پاسخ نداده
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 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی صحیح درصد فراوانی فراوانی گروه متغیر

 سابقه کارمیزان 

 7/4 7/4 7/4 10 سال 5تا  1بین 

 6/6 9/1 9/1 4 سال 10تا  5بین 

 4/76 8/69 8/69 148 سال 20تا  10بین 

 100 6/23 6/23 50 سال به باال 20

  100 100 212 افراد پاسخ داده

  100 0 0 افراد پاسخ نداده

   100 217 کل افراد

 

 30تا  20درصد از افراد پاسخگو  8/2دهد که سن  شان میهای توصیفی ن نتایج آنالیز آماره

سال و بقیه دارای سن  50تا  40درصد افراد  3/39سال،  40تا  30درصد افراد  8/48سال، 

توان دریافت که بیشتر افراد موردبررسی دارای سن  سال هستند. با توجه به نتایج می 50باالی 

درصد از افراد پاسخگو  2/58راد پاسخگو زن و درصد از اف 8/41سال هستند.  40تا  30بین 

توان دریافت که بیشتر افراد موردبررسی مرد هستند. میزان  باشند. با توجه به نتایج می مرد می

 7/73درصد افراد پاسخگو لیسانس و  1/21دیپلم،  درصد افراد پاسخگو فوق 3/5تحصیالت 

توان دریافت که مدرک بیشتر  به نتایج میباشد. با توجه  لیسانس و باالتر می درصد افراد فوق

درصد افراد پاسخگو بین  7/4باشد. میزان سابقه کار  لیسانس و باالتر می افراد موردبررسی، فوق

تا  10درصد افراد پاسخگو بین  8/69سال،  10تا  5درصد افراد پاسخگو بین  9/1سال،  5تا  1

توان دریافت  باشد. با توجه به نتایج می می سال به باال 20درصد افراد پاسخگو  6/23سال و  20

 باشد. سال می 20تا  10که میزان سابقه کار بیشتر افراد موردبررسی، بین 

 های تحقیق یافته

 شود: در این قسمت به سؤاالت مطرح شده در پژوهش حاضر پاسخ داده می

در های فضای مجازی  های مدل بررسی رابطه مؤلفه ها و شاخص سؤال اول: مؤلفه

 محیطی ایران کدامند؟ ترویج فرهنگ زیست

 5ی اکتشافی و نیمه ساختاریافته،  گویی به این سؤال، با استفاده از ابزار مصاحبه برای پاسخ

زیست پرسیده شد که پس  نفر خبره حوزه فضای مجازی و همچنین فرهنگ محیط 12سؤال از 

ها از روش کیفی  و تحلیل مصاحبه مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. برای تجزیه 9از انجام 

تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این روش در مرحله کدگذاری باز متن هر مصاحبه کلمه 
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ها، مفاهیمی استخراج گردید. در مرحله  به کلمه بررسی شد و از کلمات و عبارات مصاحبه

ها، مدل  ژگیکدگذاری محوری هر مصاحبه با قرار دادن مقوالت مشابه در سطوح کلی وی

محیطی ایران انتخاب گردید. در  های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست بررسی رابطه مؤلفه

ها با روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته  ، به تشریح مراحل تحلیل کیفی مصاحبه4جدول 

 شده است.

 های انتخابی، محوری و باز نتایج منتج از کدگذاری -2جدول 

 د بازک کد محوری کد انتخابی

فرهنگ   کننده های ترویج مؤلفه

 محیطیِ فضای مجازی زیست

کارکرد 

 رسانی اطالع

 زیست رسانی به همشهریان در موردحفاظت از محیط اطالع 

 رسانی حقوق محیط زیستی مردم در حال و نسل بعدی اطالع 

 زیست رسانی جهت کاهش خسارات به محیط اطالع 

 محیطی رسانی موضوعات زیست اطالع 

 زیست رسانی در خصوص اصول حفاظت از محیط اطالع 

 
کارکرد 

 آموزشی

 زیست ایجاد نگرش مخاطبین نسبت به حفاظت از محیط 

 زیست ایجاد مسئولیت اجتماعی در شهروندان در قبال محیط 

 زیست ایجاد تغییر بینش شهروندان نسبت به محیط 

 ها و فضای سبز بر محیط  ایجاد شناخت نسبت به تأثیر جنگل

 زندگی

 های متفاوت گیاهان و علت نابودی  ایجاد آگاهی نسبت به گونه

 ها آن

 ایجاد دانش محیط زیستی 

 زیست ایجاد رفتار مسئوالنه نسبت به محیط 

 ایجاد سواد محیط زیستی 

 های آموزشی  اندازی دوره ایجاد زمینه برای انتشار کتاب و راه

 آنالین

 
کارکرد 

 همبستگی

 های  ها و تشکل انایجاد تمایل به همکاری با سازم

 محیطی زیست

 های داوطلبانه در فرد برای حفاظت از  ایجاد رغبت و انگیزه

 زیست محیط

 های  محیطی شاد برای جذب گروه های زیست ایجاد محتوا

 زیست مختلف سنی به منظور حفظ محیط

 های محیط  ایجاد تمایل در مخاطبان برای انتشار اخبار یا آموزه

 زیستی خود

  زیست به سایر افراد فعال محیطدسترسی آسان 
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 د بازک کد محوری کد انتخابی

 همگانی بودن فضای مجازی 

 زیست های صاحب تجربه در حوزه محیط ایجاد ارتباط با کشور 

 
کارکرد 

 تبلیغاتی

 زیست های حامی محیط های تبلیغاتی برای سازمان تولید محتوا 

 تبلیغ استفاده شهروندان از محصوالت سبز 

 سوی افراد شاخص زیست از  های دوستدار محیط تبلیغ فعالیت

 فرهنگی و هنری

 تولید فیلم کوتاه و یا بلند محیط زیستی 

 تولید اشعار مثبت تبلیغاتی محیط زیستی 

 زیست به تصویر کشیدن فعالیت دوستداران محیط 

 
کارکرد 

 اقناعی

 زیست به  ایجاد باور فردی در خصوص عدم آسیب به محیط

 بهانه توسعه صنعتی

 ی  ت به عنوان یک وظیفهزیس ایجاد درک حفاظت از محیط

 اخالقی و وجدانی

 زیست به عنوان دارایی شخصی  ایجاد حس پاسداری از محیط

 در مخاطبان

 رسانی در مورد حفظ  فهم بودن اطالع شفاف و قابل

 زیست محیط

 
کارکرد 

 نظارتی

 رسانان به  ایجاد حس اعتراضی در مخاطبین در قبال آسیب

 زیست محیط

 زیست برای  مان حفاظت از محیطاختصاص بودجه کافی به ساز

ها در فضای  زیست و پخش آن های مربوط به محیط تولید تیزر

 مجازی

 زیست از طریق  های محیط انسجام میان تولید و پخش محتوا

 فضای مجازی

 زیست در  دهی کلیه مسائل مربوط به حفاظت از محیط پوشش

 های فضای مجازی محتوا

  زیست محیطایجاد حساسیت اجتماعی در قبال حفظ 

  ایجاد تمایل در مخاطبان برای تهیه گزارش از تخلفات

 محیطی زیست

 محیطی ریزی صحیح محافظت زیست تالش برای برنامه 

 

های فضای مجازی  دهد که مدل بررسی رابطه مؤلفه نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان می

 باشد. کد انتخابی می 1کد محوری و  6کد باز،  38محیطی ایران شامل  در ترویج فرهنگ زیست
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های فضای مجازی در ترویج  سؤال دوم: الگوی مناسب مدل بررسی رابطه مؤلفه

 محیطی ایران کدام است؟ فرهنگ زیست

ازآن که مصاحبه با خبرگان حوزه فضای مجازی و فرهنگ  به منظور پاسخ به این سؤال، پس

 38کد محوری و  6انتخابی،  کد 1محیطی انجام شد و فرآیند کدگذاری اجرا شد، جمعاً  زیست

 12های استخراج شده، گروه کانونی متشکل از  کد باز انتخاب شد. در ادامه به منظور تأیید کد

های استخراج  ها انجام شده بود، تشکیل شد و کد ای که در ابتدا فرآیند مصاحبه با آن فرد خبره

های استخراج  نظرشان در مورد کد ها خواسته شد که ها قرار داده شد و از آن شده در اختیار آن

های استخراج  ها در مورد کد شده بیان کنند. نتیجه بررسی و ارزیابی گروه کانونی و بحث آن

شده این چنین شد که الگوی مناسب ارتباط با مشتری بر اساس تحلیل نقاط تماس در سفر 

( کارکرد 3ی، ( کارکرد آموزش2رسانی،  ( کارکرد اطالع1مشتری شامل شش متغیر اصلی 

باشد. به طوری که  ( کارکرد نظارتی می6( کارکرد اقناعی و 5( کارکرد تبلیغاتی، 4همبستگی، 

رسانی به همشهریان در مورد  ( اطالع1شاخص  5شامل  "رسانی کارکرد اطالع"متغیر اصلی 

( 3رسانی حقوق محیط زیستی مردم در حال و نسل بعدی،  ( اطالع2زیست،  حفاظت از محیط

محیطی و  رسانی موضوعات زیست ( اطالع4زیست،  رسانی جهت کاهش خسارات به محیط طالعا

کارکرد "باشد. متغیر اصلی  زیست می رسانی در خصوص اصول حفاظت از محیط ( اطالع5

( 2زیست،  ( ایجاد نگرش مخاطبین نسبت به حفاظت از محیط1شاخص  9شامل  "آموزشی

( ایجاد تغییر بینش شهروندان 3زیست،  ان در قبال محیطایجاد مسئولیت اجتماعی در شهروند

ها و فضای سبز بر محیط  ( ایجاد شناخت نسبت به تأثیر جنگل4زیست،  نسبت به محیط

( ایجاد دانش 6ها،  های متفاوت گیاهان و علت نابودی آن ( ایجاد آگاهی نسبت به گونه5زندگی، 

( ایجاد سواد محیط زیستی و 8زیست،  محیط ( ایجاد رفتار مسئوالنه نسبت به7محیط زیستی، 

باشد. متغیر اصلی  های آموزشی آنالین می اندازی دوره ( ایجاد زمینه برای انتشار کتاب و راه9

های  ها و تشکل ( ایجاد تمایل به همکاری با سازمان1شاخص  7شامل  "کارکرد همبستگی"

( 3زیست،  فرد برای حفاظت از محیط های داوطلبانه در ( ایجاد رغبت و انگیزه2محیطی،  زیست

های مختلف سنی به منظور حفظ  محیطی شاد برای جذب گروه های زیست ایجاد محتوا

های محیط زیستی خود،  ( ایجاد تمایل در مخاطبان برای انتشار اخبار یا آموزه4زیست،  محیط

( ایجاد 7ازی و ( همگانی بودن فضای مج6زیست،  ( دسترسی آسان به سایر افراد فعال محیط5

کارکرد "باشد. متغیر اصلی  زیست می های صاحب تجربه در حوزه محیط ارتباط با کشور
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زیست،  های حامی محیط های تبلیغاتی برای سازمان ( تولید محتوا1شاخص  6شامل  "تبلیغاتی

زیست از  های دوستدار محیط ( تبلیغ فعالیت3( تبلیغ استفاده شهروندان از محصوالت سبز، 2

( تولید 5( تولید فیلم کوتاه و یا بلند محیط زیستی، 4سوی افراد شاخص فرهنگی و هنری، 

زیست  ( به تصویر کشیدن فعالیت دوستداران محیط6اشعار مثبت تبلیغاتی محیط زیستی و 

( ایجاد باور فردی در خصوص عدم 1شاخص  4شامل  "کارکرد اقناعی"باشد. متغیر اصلی  می

زیست به عنوان  ( ایجاد درک حفاظت از محیط2به بهانه توسعه صنعتی، زیست  آسیب به محیط

زیست به عنوان دارایی  ( ایجاد حس پاسداری از محیط3ی اخالقی و وجدانی،  یک وظیفه

زیست  رسانی در مورد حفظ محیط فهم بودن اطالع ( شفاف و قابل4شخصی در مخاطبان و 

( ایجاد حس اعتراضی در مخاطبین 1شاخص  7 شامل "کارکرد نظارتی"باشد. متغیر اصلی  می

( اختصاص بودجه کافی به سازمان حفاظت از 2زیست،  رسانان به محیط در قبال آسیب

( 3ها در فضای مجازی،  زیست و پخش آن های مربوط به محیط زیست برای تولید تیزر محیط

دهی  ( پوشش4زیست از طریق فضای مجازی،  های محیط انسجام میان تولید و پخش محتوا

( ایجاد حساسیت 5های فضای مجازی،  زیست در محتوا کلیه مسائل مربوط به حفاظت از محیط

( ایجاد تمایل در مخاطبان برای تهیه گزارش از تخلفات 6زیست،  اجتماعی در قبال حفظ محیط

باشد. مدل  محیطی می ریزی صحیح محافظت زیست ( تالش برای برنامه7محیطی و  زیست

محیطی ایران به شکل زیر  های فضای مجازی در ترویج فرهنگ زیست ابطه مؤلفهبررسی ر

 باشد. ارائه می قابل

 

 ی هدننک جیورت یاه هفلوم
 یاضف ِیطیحم تسیز گنهرف

 یزاجم

یتاغیلبت درکراک
یناسر عالطا درکراک

یگتسبمه درکراک

یشزومآ درکراک

یعانقا درکراک

 تسیز طیحم یماح یاهنامزاس یارب یتاغیلبت یاهاوتحم دیلوت
 زبس تالوصحم زا نادنورهش هدافتسا غیلبت
 یرنه و یگنهرف صخاش دارفا یوس زا تسیز طیحم رادتسود یاهتیلاعف غیلبت
 یتسیز طیحم دنلب ای و هاتوک ملیف دیلوت
 یتسیز طیحم یتاغیلبت تبثم راعشا دیلوت
 تسیز طیحم نارادتسود تیلاعف ندیشک ریوصت هب

 تسیز طیحم زا تظافح دروم رد نایرهشمه هب یناسر عالطا
 یدعب لسن و لاح رد مدرم یتسیز طیحم قوقح یناسر عالطا
 تسیز طیحم هب تاراسخ شهاک تهج یناسر عالطا
 یطیحم تسیز تاعوضوم یناسر عالطا
 تسیز طیحم زا تظافح لوصا صوصخ رد یناسر عالطا

 یطیحم تسیز یاهلکشت و اهنامزاس اب یراکمه هب لیامت داجیا
 تسیز طیحم زا تظافح یارب درف رد هنابلطواد یاههزیگنا و تبغر داجیا
 تسیز طیحم ظفح روظنم هب ینس فلتخم یاههورگ بذج یارب داش یطیحمتسیز یاهاوتحم داجیا
 دوخ یتسیز طیحم یاههزومآ ای رابخا راشتنا یارب نابطاخم رد لیامت داجیا
 تسیز طیحم لاعف دارفا ریاس هب ناسآ یسرتسد
 یزاجم یاضف ندوب یناگمه
 تسیز طیحم هزوح رد هبرجت بحاص یاهروشک اب طابترا داجیا

 تسیز طیحم زا تظافح هب تبسن نیبطاخم شرگن داجیا
 تسیز طیحم لابق رد نادنورهش رد یعامتجا تیلوئسم داجیا
 تسیز طیحم هب تبسن نادنورهش شنیب رییغت داجیا
 یگدنز طیحم رب زبس یاضف و اه لگنج ریثات هب تبسن تخانش داجیا
 اهنآ یدوبان تلع و ناهایگ توافتم یاه هنوگ هب تبسن یهاگآ داجیا
 یتسیز طیحم شناد داجیا
 تسیز طیحم هب تبسن هنالوئسم راتفر داجیا
 یتسیز طیحم داوس داجیا
 نیالنآ یشزومآ یاه هرود یزادنا هار و باتک راشتنا یارب هنیمز داجیا

 یتعنص هعسوت هناهب هب تسیز طیحم هب بیسآ مدع صوصخ رد یدرف رواب داجیا
 ینادجو و یقالخا یهفیظو کی ناونع هب تسیز طیحم زا تظافح کرد داجیا
 نابطاخم رد یصخش ییاراد ناونع هب تسیز طیحم زا یرادساپ سح داجیا
 یتراظن درکراکتسیز طیحم ظفح دروم رد یناسرعالطا ندوب مهف لباق و فافش

 تسیز طیحم هب ناناسربیسآ لابق رد نیبطاخم رد یضارتعا سح داجیا
 دیلوت یارب تسیز طیحم زا تظافح نامزاس هب یفاک هجدوب صاصتخا 

یزاجم یاضف رد اهنآ شخپ و تسیزطیحم هب طوبرم یاهرزیت
 یزاجم یاضف قیرط زا تسیزطیحم یاهاوتحم شخپ و دیلوت نایم ماجسنا
 یاهاوتحم رد تسیز طیحم زا تظافح هب طوبرم لئاسم هیلک هدششوپ 

یزاجم یاضف
 تسیز طیحم ظفح لابق رد یعامتجا تیساسح داجیا
 یطیحم تسیز تافلخت زا شرازگ هیهت یارب نابطاخم رد لیامت داجیا
 یطیحم تسیز تظفاحم حیحص یزیر همانرب یارب شالت

 
های فضای مجازی در ترویج فرهنگ  مدل مفهومی در خصوص الگوی رابطه مؤلفه -1شکل 

 محیطی ایران زیست
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های فضای  ی رابطه مؤلفهسؤال سوم: میزان اعتبار مدل ارائه شده برای بررس

 محیطی ایران در چه حدی است؟ مجازی در ترویج فرهنگ زیست

به منظور پاسخ به این سؤال، در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش، با 

پاسخ به »و « بررسی برازش مدل»کلی شامل   و در دو مرحله Smart PLSافزار  استفاده از نرم

اول،   د. بررسی برازش مدل نیز خود دارای سه مرحله است: در مرحلهپذیر صورت می« سؤاالت

دوم،   گیرد. در مرحله های روایی و پایایی موردبررسی قرار می گیری از طریق تحلیل مدل اندازه

شود. در مرحله سوم نیز برازش  ها بررسی می برآورد مسیر بین متغیر  وسیله مدل ساختاری به

گیرد. در نهایت چنانچه مدل از برازش کلی مناسبی در سه  می کلی مدل موردبررسی قرار

 توان به سؤاالت پژوهش پاسخ داد. فوق برخوردار بود، آنگاه می  مرحله

 گیری مرحله اول: ارزیابی مدل اندازه

گیرد.  های عاملی مورد آزمون قرار می ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بار :ضرایب بار عاملی

شود. بار  نظر می باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 3/0کمتر از اگر بار عاملی 

باشد خیلی مطلوب است. مدل  6/0تر از  قبول است و اگر بزرگ قابل 6/0تا  3/0عاملی بین 

رسم شده  3معادالت ساختاری مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عاملی در شکل 

باشند و  می 4/0ها باالی  های عاملی شاخص نشان داد که تمامی باراست. نتایج حاصل از آزمون 

 ها، مطلوب است. بار عاملی شاخص

 
 مدل معادالت ساختاری مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عاملی -2شکل 
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ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از  :ضریب آلفای کرونباخ

ها است. منظور از اعتبار  نامه پذیری و یا پایایی پرسش گیری اعتماد ندازههای ا ترین روش متداول

های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط  نامه این است که اگر صفت یا پایایی پرسش

گیری شوند، نتایج تقریباً یکسان حاصل شود. در این  های مختلف مجدداً اندازه مشابه و در زمان

های تحقیق  میزان آلفای کرونباخ برای متغیر Smart PLSافزار  ز نرمپژوهش، با استفاده ا

طور که گفته شد، هر چه میزان این ضریب  گزارش شده است. همان 3محاسبه شد و در جدول 

نامه در مورد  تر است. در این پژوهش مقدار پایایی پرسش تر باشد، مناسب به عدد یک نزدیک

 بسیار قابل قبولی به دست آمده است. های مستقل و وابسته در سطح متغیر

است.  3های تحقیق به شرح جدول  پایایی ترکیبی هر یک از متغیر :پایایی ترکیبی

به باال هستند  7/0ها دارای پایایی ترکیبی  شود، همه متغیر طور که در جدول مشاهده می همان

 یرد.گ و بنابراین از لحاظ پایایی ترکیبی نیز، مدل مورد تأیید قرار می

 2 به منظور بررسی روایی همگرای مدل از میانگین واریانس استخراج شده :روایی همگرای

(AVE)  است؛ بدین معنی که مقدار  5/0استفاده شد. مقدار بحرانی این معیار عددAVE  باالی

دهد. مقادیر این معیار برای مدل تحقیق به شرح  قبول را نشان می روایی همگرای قابل 5/0

است و  5/0ها بیشتر از  همه متغیر AVEشود، مقدار  طور که مشاهده می است. همان 3جدول 

 این مورد به معنی تأیید روایی همگرای مدل است.

 AVEمقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  -3جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 794/0 951/0 935/0 رسانی کارکرد اطالع

 794/0 964/0 958/0 د آموزشی و فرهنگیکارکر

 732/0 950/0 939/0 کارکرد همبستگی

 804/0 961/0 951/0 کارکرد تبلیغاتی

 846/0 956/0 939/0 کارکرد اقناعی

 802/0 966/0 958/0 کارکرد نظارتی

 000/1 000/1 000/1 محیطی ایران ترویج فرهنگ زیست
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 مرحله دوم: ارزیابی مدل ساختاری

باشد.  های پنهان )مکنون( مدل می روابط میان متغیر  دهنده ل ساختاری یا مدل بیرونی نشانمد

های پنهان همراه با  شود و تنها متغیر ها( توجه نمی در واقع در این بخش، به سؤاالت )شاخص

گیرد. در ارزیابی مدل ساختاری از چند معیار استفاده  ها موردبررسی قرار می روابط میان آن

 ها پرداخته شده است. شود که در ذیل به هر کدام از آن می

ها در مدل،  ی بین متغیر ترین معیار سنجش رابطه ابتدایی :t (T-values)اعداد معناداری 

بیشتر باشد، نشان از صحت  96/1است. در صورتی که مقدار این اعداد از  tاعداد معناداری 

 4% است. شکل 95ها در سطح اطمینان  رابطه یا رابطهها و در نتیجه تأیید آن  بین متغیر  رابطه

به تصویر کشیده است.  tداری ضرایب  نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش را در حالت معنی

-Tباشد. نتایج  می tمقدار اعداد معناداری   دهنده ها، نشان مقادیر محاسبه شده بر روی پیکان

value  توان نتیجه  باشد، بنابراین می شتر میبی 96/1گزارش شده در شکل فوق، همگی از

درصد، کلیه سؤاالت برای مدل معادالت ساختاری مدنظر قرار  95گرفت که در سطح معناداری 

 یک از سؤاالت از مدل نیست. گیرد و نیازی به حذف هیچ می

 tمدل معادالت ساختاری مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری آماره  -3شکل 
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Rمعیار 
R: معیار 2

تأثیری است که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته   دهنده نشان 2

Rگذارد. معیار  می
شود و در مورد متغیر مستقل،  ی مدل محاسبه می تنها برای متغیر وابسته 2

Rمقدار این معیار صفر است. هرچه مقدار 
مدل بیشتر باشد، نشان از   مربوط به متغیر وابسته 2

را به عنوان مقدار مالک  67/0، و 19/0،33/0(، سه مقدار 1998) 4 نبرازش بهتر مدل است. چی

Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
های یک مدل مسیری  کند. اگر ساختار معرفی می 2

زا )متغیر وابسته( را با تعداد معدودی )یک یا دو( متغیر  داخلی معین، یک متغیر مکنون درون

Rزا شرح دهد،  مکنون برون
باشد، اما اگر متغیر مکنون  پذیرش می متوسط قابلدر سطح  2

Rزا باشد، متغیر  زا متکی به چند متغیر مکنون برون درون
توجه قرار  حداقل باید در سطح قابل 2

Rداشته باشد. مقادیر 
بندی  باشد که طبق دسته می 1.000محیطی ایران  ترویج فرهنگ زیست 2

R(، دارای مقدار 1998چین )
 قوی است. 2

 ه سوم: ارزیابی مدل کلیمرحل

شود و با تأیید برازش آن، بررسی  گیری و ساختاری می مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

GoFشود. برای برازش کلی مدل تنها یک معیار به عنوان  برازش در یک مدل کامل می
7 

ا حدی به که این شاخص ت گیرد. با توجه به این )شاخص نیکویی برازش( مورداستفاده قرار می

ازاین شاخص نیز به لحاظ مفهومی، زمانی  ( وابسته است، پسCommonalityمتوسط اشتراکی )

گیری از نوع انعکاسی باشد. این معیار توسط تننهاوس و  توان استفاده نمود که مدل اندازه می

 شود: ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می2004) 8همکاران

 (1) 
2( RiesCommunalitGoF 

 

  های مستقل و وابسته از میانگین مقادیر اشتراکی متغیر iesCommunalitبه طوری که 

ها )سؤاالت( توسط  پذیری شاخص دهد که چه مقدار از تغییر آید و نشان می مدل به دست می

Rنیز میانگین مقادیر  2Rشود.  متغیر مرتبط با خود تبیین می
مدل است. سه   ر وابستهمتغی 2

معرفی شده است.  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  01/0،25/0مقدار 

توان  یک مدل، می GOFو نزدیک به آن برای  01/0مقدار   به این معنی که در صورت محاسبه

های  سازه نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید به اصالح روابط بین

قبول قرار دارد )وتزلس و  برازش کلی مدل در سطح قابل 36/0و  25/0مدل پرداخت. برای مقادیر 
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R( و Communality(. با توجه به توضیحات داده شده، مقادیر اشتراکی )9،2009همکاران
متغیر  2

 گردد. ارائه می 8مدل و نیز میانگین این دو معیار به صورت جدول   وابسته

 مدل  های وابسته متغیر R2مقادیر اشتراکی و  -4جدول 

 R2مقدار  مقادیر اشتراکی متغیر

 - 794/0 رسانی کارکرد اطالع

 - 749/0 کارکرد آموزشی و فرهنگی

 - 732/0 کارکرد همبستگی

 - 804/0 کارکرد تبلیغاتی

 - 846/0 کارکرد اقناعی

 - 802/0 کارکرد نظارتی

 000/1 000/1 انمحیطی ایر ترویج فرهنگ زیست

 000/1 818/0 میانگین

 

 محاسبه است: به صورت زیر قابل GoFبا توجه به جدول باال، مقدار 

(2) 904.0000.1818.0( 2  RiesCommunalitGoF

 

محاسبه شده که نشان از برازش کلی  904/0برای مدل این پژوهش برابر با  GOFمقدار 

 قوی و بسیار مناسب مدل دارد.

های فضای مجازی در  های مدل بررسی رابطه مؤلفه فهسؤال چهارم: روابط بین مؤل

 محیطی ایران چگونه است؟ ترویج فرهنگ زیست

، Smart PLSافزار  ها در نرم به منظور پاسخ به این سؤال، مطابق با الگوریتم تحلیل داده

 ها )یا به عبارتی ارزیابی این امر که از بین سه متغیر اصلی تعیین شده، برای شناسایی متغیر

کدام متغیر بر ارتباط با مشتری بر اساس تحلیل نقاط تماس در سفر مشتری تأثیرگذار است و 

استفاده  t-valueتوان به عنوان عامل تأثیرگذار آن را انتخاب کرد و کدام یک خیر( از مقادیر  می

 ارائه شده است. 6های اصلی در جدول  مربوط به متغیر t-valueشود. مقادیر  می
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 های اصلی مدل تحقیق متغیر t-valueبررسی بار عاملی و مقادیر  -5جدول 

مقدار بار  مسیر

 عاملی

مقدار ضریب 

 معناداری

وضعیت 

 متغیر وابسته متغیر مستقل متغیر

 رسانی کارکرد اطالع

محیطی  ترویج فرهنگ زیست

 ایران

 پذیرش 704/17 545/0

 پذیرش 903/26 775/0 کارکرد آموزشی و فرهنگی

 پذیرش 615/22 713/0 کرد همبستگیکار

 پذیرش 711/28 813/0 کارکرد تبلیغاتی

 پذیرش 874/14 515/0 کارکرد اقناعی

 پذیرش 122/21 514/0 کارکرد نظارتی

مربوط به رابطه بین  tدهد که مقدار ضریب معناداری  نتایج جدول فوق نشان می 

وزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد رسانی، کارکرد آم های اصلی کارکرد اطالع متغیر

محیطی ایران در سطح  تبلیغاتی، کارکرد اقناعی، کارکرد نظارتی با ترویج فرهنگ زیست

های  دار بودن تأثیر متغیر بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 96/1درصد، از  95اطمینان 

گی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبست کارکرد اطالع

متغیر، به  6باشد. بنابراین هر  محیطی ایران می اقناعی، کارکرد نظارتی با ترویج فرهنگ زیست

 شوند. های اصلی شناسایی می عنوان متغیر

های فضای مجازی در  سؤال پنجم: برازش و اعتبار طراحی مدل بررسی رابطه مؤلفه

 چه حدی است؟ محیطی ایران در ترویج فرهنگ زیست

پردازی تحلیل محتوای کیفی انجام شده، پژوهشگر هفت سؤال با  به منظور ارزیابی نظریه

ای لیکرت در خصوص کیفیت مدل مفهومی ارائه شده با رویکرد تحلیل  گزینه 5های طیف  پاسخ

نفر از افراد خبره )خبرگان فضای مجازی و فرهنگ  9محتوای کیفی مطرح کرده و در اختیار 

 7سؤال مطرح شده، مدل ارائه شده را از  7که این  محیطی( قرار داده است. ازآنجایی ستزی

 1هتلینگ Tفرد خبره از آزمون  12کنند، برای ارزیابی نظر این  منظر متفاوت بررسی می

 ارائه شده است. 10شود. نتایج این آزمون در جدول  استفاده می

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hotelling T Test 
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 هتلینگ Tنتایج آزمون  -6جدول 

 میانگین شپرس ردیف
انحراف 

 معیار

 هتلینگ Tآزمون 

 Fآماره 
سطح 

 معناداری

1 
های بررسی شده تولید شده  شده در مدل، از داده مفاهیم ارائه 

 است.
283/4 683/0 

567/14 021/0 

2 
مند به هم مرتبط  شود و به شکلی نظام مفاهیم تشخیص داده می

 شده است.
133/4 738/0 

3 
ها به  های مفهومی وجود دارد و مقوله ها پیوند هدر مفاهیم و مقول

 اند. خوبی تدوین شده
271/4 801/0 

4 
نظریه چنان تدوین شده است که تغییر شرایط متفاوت را در 

 گیرد. برمی
972/3 769/0 

5 

تری که ممکن است بر پدیده )طراحی مدل بررسی  شرایط کالن

محیطی  نگ زیستهای فضای مجازی در ترویج فره رابطه مؤلفه

 ایران( اثر گذارد، تشریح شده است.

988/3 798/0 

 667/0 033/4 برای تغییر فرآیندی، در نظریه فکری شده است. 6

 629/0 106/4 رسد. های نظری، به نظر با اهمیت می یافته 7

 

ار یا مقد "نظری ندارم")برابر با  3سؤال مورد ارزیابی از عدد  7مقادیر میانگین هر 

باشد و همچنین مقدار انحراف معیار مقادیر به دست آمده،  در پرسشنامه( بیشتر می "متوسط"

 05/0تر از  ( در سطح خطای کوچک567/14) Fباشد. از سوی دیگر، مقدار آماره  می 1کمتر از 

ن سؤال، از مقدار میانگی 7توان دریافت که نتایج حاصل از هر  باشد، لذا می ( معنادار می021/0)

سؤال که میزان کیفیت مدل را سنجش  7، اختالف معنادار دارد. بنابراین میزان مقبولیت هر 3

توان عنوان کرد که از  شود. لذا، می کنند، از نظر افراد خبره در سطح باالیی ارزیابی می می

نظر افراد خبره آگاه در زمینه موضوع موردبررسی در پژوهش حاضر، مدل ارائه شده از  نقطه

 باشد. فیت باالیی برخوردار میکی

 گیری نتیجه

 های ارتباطی جدید به ویژه گرایان در استفاده از تکنولوژی زیست با توجه به اینکه محیط

دهی و بسیج به کار  اند و آنها را به عنوان ابزارهای سازمان اینترنت و فضای مجازی پیشرو بوده
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کردند. نتایج  دامات و اطالعات استفاده میگرفته، آنها از این رسانه برای هماهنگ ساختن اق

مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی کارکرد  tدهد که مقدار ضریب معناداری  نشان می

رسانی، کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی،  اطالع

درصد، از  95در سطح اطمینان  محیطی و توسعه پایدار کارکرد نظارتی با آموزش فرهنگ زیست

رسانی،  دار بودن تأثیر متغیرهای کارکرد اطالع بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 96/1

کارکرد آموزشی و فرهنگی، کارکرد همبستگی، کارکرد تبلیغاتی، کارکرد اقناعی، کارکرد 

ر، به عنوان متغیرهای متغی 6باشد. بنابراین هر  محیطی ایران می نظارتی با ترویج فرهنگ زیست

شوند. نتایج به دست آمده از این فرضیه با بخشی از نتایج گزارش شده در  اصلی شناسایی می

(، 2015) 1(، کوشاواها1397(، کیانی سلمی و شاطریان )1392مطالعات گلزار و همکاران )

زاده  غریب ( و1390(، فروتن کیا و همکاران )1393(، قهرمانی فرد و همکاران )2011) 2کاپور

 ( همخوانی دارد.1390و همکاران )

 پیشنهادات

 توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده می

سازی در  ها، برای آگاهی ها، استفاده از فرصت افزایش آگاهی مردم و شناخت زیرساخت .1

 زیست از فضای مجازی استفاده کنند حوزه محیط

زیست در تولید  شناسان، متخصصین و فعاالن حوزه محیط کارگیری نظریات جامعه به .2

 های اجتماعی های فضای مجازی و ساماندهی شبکه برنامه

های خارجی در مورد  های مستند و فیلم های الزم برای خرید برنامه اختصاص بودجه .3

 محیطی زیست و تخصیص بودجه مناسب برای ساخت مستند زیست محیط

های سنی به منظور افزایش  محیطی برای تمام گروه ای زیسته باال بردن جذابیت برنامه .4

زیست به  احساس مسئولیت و ایجاد تغییر در نگرش شهروندان و مزایای حفاظت از محیط

 رسانی شود خوبی اطالع

مند در این دو حوزه ساخته  های که توسط جوانان عالقه های و برنامه مسئوالن باید از ایده .5

 های را در همه خصوص تشکیل دهند مشود حمایت کنند و تی می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kushwaha 

2 Kapoor 
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های اجتماعی انسجام پیدا کنند و در مسیر بهبود  های مردم نهاد فعال در قالب شبکه گروه .6

رسانی از این ظرفیت استفاده کنند تا  افزایی کنند و همچنین از بعد اطالع وضعیت هم

 .زیست بهتری داشته باشیم محیط

زیست و تربیت  سطح آگاهی جامعه در مورد محیط  تنویر افکار عمومی به منظور ارتقای .7

 زیست پذیر در قبال حفاظت از محیط شهروند مسئولیت

 تواند به ایجاد این ارتباط بیشتر کمک کند های علمی و آموزشی می توسعه بیشتر سازمان .8

های مجازی فراهم شود و خدمات دولت الکترونیک  بسترهای الزم و اساسی در فضای رسانه .9

 .ته و گسترش موضوعی بیشتری را در زمینه آموزش به خود ببیندرونق یاف

ها،  زیست به آحاد جامعه وابسته است. نگرش و تأثیرپذیری مردم از رسانه حفاظت از محیط .10

ها تأثیر به سزایی در  گذارد، به همین دلیل رسانه زیست تأثیر می بر نوع رفتار آنها با محیط

 زیست دارند حفاظت از محیطارتقاء فرهنگ محیط زیستی مردم و 
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