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 پژوهشی

  چکیده

ی قرار زیستهای محیطوز انقلاب صنعتی امروزه جهان را در آستانه رویارویی با بحرانبر پیشینه و هدف:

مستلزم  یتلاش جمع کیعنوان  به آنمواجهه با  ترین معضلات جهانی است واساسیاز  یکداده است که ی

 یماعاجت یهارسانه ریثأکه به شدت تحت ت ییهااز حوزه یک. یاست جامعهدر  یستیزطینگرش مح جادیا

-محیطاست که اهداف  یزوریبه مثابه کاتال یمجاز یهاوجود رسانه است. ستیزطیقرار دارد، حوزه مح

 از آنان را  یاندهیتعداد فزا ژهیرا که به و یاجتماع یهابرده و کاربران شبکه شیرا پ زیستی

باشد را به یشان ممرهروز یاز زندگ یبه عنوان بخش نیآنلا یهاتیو فعال دهندیم لیجوان تشک یهانسل

 .چرخه ساخته است نیوارد ا ستیزطیحفظ مح یصلا انیعنوان متول

بر  یاجتماع یهارسانه یو مشارکت اجتماع یرساناطلاع تینقش قابل یمطالعه بررس نیهدف از انجام ا

 بود. زیستیمحیط یو آگاه ستیزطیمح یریادگی

انجام   یبر مدل معادلات ساختار هیو با تک ینوع همبستگاز  یفیمطالعه با روش توص نیا ها:مواد و روش

 هیشامل کلاین مطالعه  ی. جامعه آماربود یکاربرداز نوع مطالعه از لحاظ هدف  نیا نیچن. همگرفته است

 بودند که با توجه به روش  زیستیمحیط لئمرتبط با مسا یاجتماع یهاکاربران فعال در شبکه

ها، پرسشنامه محقق داده یانتخاب شدند. ابزار گردآور یبه عنوان نمونه آمار نفر 032 یتصادف یریگنمونه

 یو آگاه یادگیریو  یو مشارکت اجتماع یرسانطلاعو ابعاد ا یاجتماع یهارسانه یهاتیساخته شامل قابل

قرار  کرونباخ مورد استفاده یآلفا بیضراز طریق  ییایو پاسازه  ییروا دییأبود که پس از ت زیستیمحیط

های مطالعه با استفاده از روش معادلات ه شده و بررسی فرضیهئتجزیه و تحلیل، آزمون مدل اراگرفت. 

 ساختاری انجام گردید. 

  یابزارها یو مشارکت اجتماع یرساندهنده اثرات مثبت اطلاعمطالعه نشان نیا یهاافتهینتایج: 

 یهاکاربران شبکه نیب یزیستطیمح یآگاهو  ستیزطیمح لئمسا یادگیریبر  یاجتماع یهارسانه

 زیستیمحیط لئمسا یبخش یبر آگاه ستیزطیمح یریادگیمطالعه نقش  نیدر ا نیچنبود. هم یاجتماع

 قرار گرفت. دییأمورد ت زین

به جهت آموزش و  ستیزطیفعال در حفظ مح یو نهادها هامطالعه سازمان نیا جیبا توجه به نتا بحث:

 .ندیتوجه نما یاجتماع یهاهبه نقش رسان دیبا ستیزمحیطفرهنگ  یارتقا

 مقاله: تاریخچه
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 مقدمه
 یاجتماع یهاو شبکه یاجتماع یها، رسانهاخیرر عصر د

ی با فناور نیو چن گذاشته ریدت بر جامعه تأثبه ش

 ناپذیریئی جدابه بخش جیبه تدر کاربردهای گسترده خود

 شده است. لیهر فرد در جامعه مدرن تبد یاز زندگ

اطلاعات در حال  یفناور نهیها به سرعت در زمینوآور

ی، همه روزه عاجتما یهارسانه قیوقوع هستند و از طر

 یمتعدداجتماعی  یهاشبکها، صفحات و هتیوب سا

 ن،ینکدیبوک، لسیشوند. به عنوان مثال، فیم یمعرف

تعامل  دیجد یاپ الگوهاو واتس ، اینستاگرامترییتو

 ,Raghavendra et al) دهندیرا ارائه م یارتباط یاجتماع

و  یتکنولوژ شرفتیپطور که بیان شد با (. همان2018

 هایروشبه  نترنتیاستفاده از ا تال،یجید یایدن یدگرگون

قرار داده  تاثیررا تحت بشر  یو زندگی کارامور مختلف، 

که  ارائه شده است نترنتیاست. سه کارکرد استفاده از ا

و خدمات  یخدمات سرگرم ،یخدمات اجتماع اند ازعبارت

 زین یاجتماع یهارسانه ینقش اصلبر این اساس . یاطلاعات

 یمشارکت اجتماعآموزش و  ی،رسان، اطلاعسازیفرهنگ

 جهیدر نت (.Qian Huang & Xu ,2022)شده است  بیان

 ،یخدمات نیبا چن یاجتماع یهاتعامل کاربران رسانه

آن که از  گردیده است جادیا یتعامل اریبس یهاپلتفرم

 خود را به اشتراک بگذارند یهادهیا توانندیمافراد  قیطر

 دیتول یدر مورد محتوا اجتماعی، مشارکت و ضمن ایجاد

پست شده  یقبل یمحتوا ای سایر کاربران سطشده تو

 ی به عنواناجتماع یهارسانهچنین همبحث کنند.  نیآنلا

 یهاجوامع و سازمانافراد  نیبما ی، روابطارتباط یابزارها

 نیو چن کنندیم تیرا هدا دولتی و خصوصی بزرگ

 ینوظهور و نوآور فناور یهاحوزه یکانون اصل یراتییتغ

های اجتماعی (. رسانهAbbas et al, 2019) لاعات استاط

ای دارند و ها دامنه گستردهبه عنوان عامل انتقال ارزش

-تمامی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی

 ,.Honari et al)گیرند ها قرار میثیر رسانهأاش تحت ت

 خاص  یاز کارکردها یکی (..2012

 ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه ژهیوو به  های اجتماعیرسانه

با ی اجتماعی هااست. رسانه یو پوشش خبر یرساناطلاع

 یمختلف زندگ یهانهیزمکامل در  یپوشش خبر جادیا

را به  یتا افکار عموم کنندیتلاش م یو اجتماع یفرد

 ندینما تیسمت اهداف مورد نظر خود هدا

(Rahmanzadeh, 2010.)  

ی رو به توسعه امروزی بسیار یکی از مسائلی که در دنیا

زیست و حفاظت از آن له محیطأباشد، مسحایز اهمیت می

است. بروز انقلاب صنعتی و حرکت به سمت نوسازی، 

 دیتشدگسترش شهر نشینی و رشد روز افزون جمعیت، 

 ن،یگرم شدن کره زم از جملهزیستی محیطمشکلات 

رن در ق یستیزرفتن تنوع نیو از ب یمنابع آب کمبود

از کشورها  یاریبس یهادغدغه نیتراز مهم یکی به نده،یآ

 Mohammadi et) استشده  لیتبد جهانی یهاو سازمان

al., 2020). یچگونگ بشر، یرو شیپ یهااز چالش 

ی اریاست که بس یستیزطیمح هایبا بحران رویارویی

در  بیش از حد،شدن  یو صنعت ییاثر ماده گرا بر معتقدند

، نابودی تیجمع انفجارپدیدار شده است.  یزجوامع امرو

و  دیشد یآلودگاز حد، گسترش فقر،  شیمصرف بمنابع، 

صاحب  یرو شیپ را یبزرگ یهاشدن چالش یصنعت

حفاظت از  .گذاشته است ستیزطیمح و فعالان نظران

های مهم عدالت، توسعه پایدار و زیست، از شاخصمحیط

گردد و ب میشکوفایی جوامع در جهان کنونی محسو

زیست سالم جزء حقوق اولیه بشر به مندی از محیطبهره

 محیطبحران  (.Shahbazi et al., 2015آید )میشمار 

و  باشدمی قرن اخیردر  اساسی یهااز جمله بحران زیستی

ها و طرحخود  ستیزطیحفاظت از مح یبرا یهر کشور

-به شدت بد یکشورها لیستدر  ، ایراندارد راهبردهایی

 چیه کشور ماسفانه در أقرار دارد. مت ستیزطیرفتار با مح

. شودینم تیرعا ایدر دن ستیزطیمح یهااز شاخص کدام

-یمتوجه م در کشور ستیزطیمح تیبه وضع یبا نگاه

در بحران و  زیستیمحیط یفاکتورها اکثرکه  میشو

بدون توجه به  رانیا تیبرند. جمعیبه سر م یآشفتگ

و به تبع آن  افتهی شیافزا موجودش نابعها و متیظرف

 است هداشت یریچشمگ شیهم افزا یاکولوژ یردپا

(Adhami & Akbarzada, 2012.) بیروند تخر در ایران 

و  داشته ایسابقهیب شیافزا ریاخ طی دهه ستیز طیمح

تر بوده جدینیز کشورها حتی از سایراز موارد،  ارییبس در

محصول در این زمینه  ندهکنآمارهای نگران اکثراست. 

 ی، نیسرزم یو توپوگراف ییایجغراف تیموقع ندیبرآ

 یدر طراح طیمح دارییبه نقش جستارهای پاتوجهی بی

ی عمومی و کم توجهی ها و فضاها، ناآگاهو اجرای ساز
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 & RanjbarHeidari) ولی استؤمسهای سازمان

Jamshidi, 2016 .)در زمره اگرچه کشور ما  بین نیدر ا

 هایو با بحران داردخشک قرار  مهیخشک و ن یشورهاک

 روروب یستیزطیمح و مشکلاتی میاقل اترییو تغ یآبیب

آن  ستیزطیحفاظت از مح مدونی جهتاست اما برنامه 

 هایپژوهش وجود ندارد. از طرفی کمبود دیگونه که با

 ایران جامعه در زیستمحیط در ارتباط با ارتباطاتی

زیستی محیط هایبحران با اخیر هایدر سال خصوصهب 

ناشناخته  به منجر روبرو بوده است، مختلفی و متنوع

 هایپیام توزیع و تولید پیش نیازهای و اقتضائات ماندن

 تخصص و دانش فقدان پیامد آن که شدهزیستی محیط

بوده زیستی محیط هایبحران با مواجهه در هارسانه لازم

(. Montazerqaem & ErfaniHoseinpour, 2017است )

در این راستا راهبرد اثربخش جهت ایجاد آگاهی جامعه و 

زیست، آموزش سازی اخلاق حفاظت از محیطنهادینه

چنین بهبود فرهنگ مستمر و مبتنی بر تحقیق و هم

 ستیز طیطرفدار مح یرفتارها و گسترش زیستیمحیط

 یرفتارها(. Askari et al., 2021در کل جامعه است )

به  یاست که به طور کل یاواژه ،ستیزطیرفدار محط

 طیبا مح یهمه نوع مشارکت مردم در سازگار یمعنا

فرد، نگرش  دگاهیبر اساس دو است  بیان شده ستیز

که فرد  زیستیمحیطخانواده و دوستان او و سطح آموزش 

   (.Kaida & Kaida, 2016) شود جادیاست، ا دهکر افتیدر

  انیاست که از م بیان شدهآموزش از  متنوعی فیتعار

 یفرهنگ یکه سازمان علم یفیتعر در اینجا به هاآن

 اشاره شده است:ارائه کرده است،  آموزشاز  ونسکوی

رشد و  یاست که را که برا هاییشیوهها و آموزش، راه

ها، مهارت نیچنو هم یو معرفت یمغز یهاییتکامل توانا

 طور کههرفته بار انسان به ک یهاها و رفتارنگرش

. بخشد یحد آن، تعال نیترانسان را تا ممکن تیشخص

 یو اقتصاد یفرهنگ تنوع علتبه  یاآموزش در هر جامعه

  یو اجرا یادیبن یهامستلزم پژوهش یو اجتماع

 یهایامکانات و نوآور یراز .است ریزی اصولیبرنامه

 ینظام آموزش یکتواند در یم زمانی، تنها کنولوژیکت

آن جامعه  یواقع یازهاین یثر واقع شود که پاسخگوؤم

(. هدف اساسی هر Isaac-Márquez et al, 2015) باشد

نوع آموزشی این می باشد که هر فرد را طبق الگوی 

هایی که برای آن ایجاد شده است تربیت و فردی ارزش

 Hamidiمتناسب با نیازهای جامعه تحویل دهد )

Farahani et al, 2018به معنای یستزیطمح یریدگا(. ی 

و  یو سراسر زندگ یطانسان و مح همبستگیشناخت 

به  زیستیطمح نگهداری و نگهبانی از یبرا وی یتولؤمس

. ، استمتناسب باشد یستنو ز یزندگ یکه برا اییوهش

 یتبه دنبال تربیست، زیطمحو یادگیری  آموزش

 لئو مسا یوفیزیکیب یطکه از مح باشدمیشهروندی 

، زیستیمحیطبا درک مسائل بوده و  آگاهآن بط با مرت

آموزش  یطور کل به. نیز یاری رساند هابه حل آن تواندیم

است که  یستماتیکس یندفرا یک یستزیطمحو یادگیری 

و  یمتجربه مستق یقاز طر باشندیقادر م یراندر آن فراگ

را نقد کنند.  زیستیمحیط لئارتباطات، مسا یندفرا

به  یعمل رویدادهایتا به  شوندیم تشویق هاآن ینهمچن

که  ییجااز آن(. Jim, 2014بپیوندند ) یستزیطسود مح

که در آن  یککاهش بحران اکولوژ یاست که برا آشکار

 یعی،طب یهامجدد تعادل یبرقرار یو برا یمکنیم یزندگ

با  یم،در جوامع خود هست یقعم یتحولات فرهنگ یازمندن

 یستز یرشانسان محورانه و پذکنار گذاشتن نگاه 

  یستز یطآموزش مح یکردرو ی،/اکوسنتریمحور

بر اساس مدارس  یستدر یککلاس یهامدل هب ،تواندینم

چالش  کهیناز ا یدرس محدود شود. با آگاه یهاو کلاس

 یادیز یموضوع که بستگ ینبزرگ است و با درک ا یاربس

دارد،  یفناورهمراه با تحولات  ی،اجتماع یهایبه دگرگون

 وزمرهر یتمرکز خود را به زندگ یدبا یستزیطآموزش مح

 (.  Spínola, 2021) دهد ییرتغ یاجتماع یهاهمه گروه

 ستیزطیمح لئو یادگیری مسا آموزش ر،یاخ یهادر سال

 شده لیتبد یالمللنیو بی در سطح مل تیاولو کیبه 

که مشکلات  نظران بر این استنظر صاحب رایاست. ز

با  یستیزطیمح یهاآموزشتا زمانی که زیستی محیط

 & Hemmati، قابل حل نخواهد بود )شودنانجام  تیموفق

Shobeyri, 2016 است که در ایران با توجه  یدر حال(. این

ول و ؤمسبه عنوان  ستیزطیسازمان حفاظت مح این که

ابزار لازم  باشد، اما میکشور  ستیز طیمح متولی در امر

 خصوصه، بآموزش برایمتخصص  یانسان یروین از جمله

 ندارد اریرا در اخت افراد جامعه یچهره به چهره آموزش

(Mohammadi et al., 2020) .نقش  اینجاست که 
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آن دسته از  ژهیوبه شودیتر مپر رنگ های اجتماعیرسانه

 تیست فعالیزطیمح طهیکه در حهای اجتماعی شبکه

از رسانه ها هستند که  نوعی یاعاجتم یهارسانه .کنندیم

 انیو امکان تعامل م افتهیظهور  یجمع یهااز رسانه پس

 نیآورند، بدیرا فراهم م امیکننده پافتیدر و دکنندهیتول

منفعل  ام،یپ رندهیگ ایها مخاطب و رسانه نیمعنا که در ا

 ندیفرستنده، فرآ ام،یو فعالانه با پ اینبوده و به تعامل پو

 جادیپردازد و امکان ا یم امیو بستر ارائه پ افتیرارسال و د

و بازنشر آن را دارد که به افراد  یارسال امیدر پ راتییتغ

 یفکر یهاها و آموزهشهیشده با اند بیترک یامیپ گرید

 هایشبکه تحولات که ابزارها . اینخود را بازنشر دهد

 از روزها این اندداشته نقش هاآن گسترش در ارتباطی

 از گروهی به. هستند دسترس قابل سادگی به یق همطر

 اندشده متولد جدید فضای این در که آنلاین هایرسانه

 به رغم .است شده داده های اجتماعیرسانه عنوان

این  اغلب تمرکز نقطه اجتماعی، رسانه تعاریف گستردگی

 از برخی .است تعامل و گذاریعنصر، اشتراک دو بر تعاریف

 رسانه و اندتر کردهبرجسته را محتوا انتشار و تولید تعاریف

 صدا، ویدئو، امور تولید که انددانسته ایرسانه را اجتماعی

 و شودمی انجام کاربران توسط آن در اییا چندرسانه متن

 اشتراک به بین همتایان و منتشر اجتماعیمحیط در

 طور کلی ه(. بWebtrends, 2011شوند )می گذارده

شود که یاطلاق م یاانهیرا یبه فناور یاجتماع یهارسانه

 ،یشغل قیعلا ،یها، آگاهدهیا یگذاررشد و به اشتراک

 قیرا از طر موضوعات انیب یهاروش ریاطلاعات و سا

 .کندیم لیتسه یو جوامع مجاز یاجتماع یهاشبکه

 ،یاجتماع یهاشده توسط کاربران رسانه دیتول یحتوام

 یگذاراشتراک تال،یجید یها، عکسهامانند نظرات، پست

هستند و  یاتیح نیتعامل آنلا یهاداده یو تمام دئویو

 یهارسانه یهاتیو سا یاجتماع یهاشبکه اتیمنبع ح

 یدر مورد کاربردها(. Nielsen, 2017) هستند یاجتماع

  دیاز انواع جد یبه عنوان گروه یهای اجتماعرسانه

 یهای کاربردیژگیودی از تعدا ایهمه  ،نیهای آنلارسانه

افراد، باز بودن، تعامل دو  امکان مشارکت کردناز جمله 

گیری جماعات آنلاین و امکان برقراری سویه و شکل

 ,Aqili & GhasemzadehAraqi) باشنددارا میرا  ارتباط

2016). 

 هایشبکه جمله از ها،رسانههای اساسی قابلیت از

است که در  یعیت و وقااز تحولا یرساناطلاع ،یاجتماع

 زیانگرتیح شرفتیپ .دهندی رخ میاجتماع طیمح

 یادر قرن حاضر، جهان را به دهکده یجمع یهارسانه

ها است که در آن انسان مبدل کرده کپارچهیکوچک و 

و اتفاقات  عیطور جامع از وقاهفرصت دارند به سرعت و ب

 چیه خود آگاه شوند. در عصر ارتباطات، رامونیجهان پ

 نطقهها، محدود به ممکان نیدر دورتر یحت ،یاحادثه

: یژگیرو سه و نیباشد، و از ایخاص نم ییایجغراف

 یهایژگیالعاده، از وو سرعت فوق یفرامکان ،یفرازمان

 ,Rahmanzadeh) هستند یاجتماع یهارسانه یاصل

 ریاخ یهادر سال یاجتماع یهابه شبکه یدسترس (.2010

امکان  رایز ،بوده است شیدر حال افزا یبه طور تصاعد

 یهاها حول ارزشدهیتعامل، تبادل اطلاعات، اتحاد ا

 موجود است. امروزه آن یاعضا انیدر م قیمشترک و علا

گذاشتن به اشتراک یبرا یتنها محل یاجتماع یهاشبکه

در  یسازبلکه فرهنگ ستین یو مطالب شخص ریتصاو

وگو و گفت یمحورها نیتریاز اصل یکیمسائل گوناگون 

در همین  دهد.یم لیفضا تشک نیتبادل اطلاعات را در ا

با  زیستیمحیطنسبت به مسائل  یآگاه یخال یجاراستا، 

و رواج استفاده از  یمجاز یفضا گیریتوسعه و همه

 یاتا اندازه آحاد افراد جامعه انیم یاجتماع یهارسانه

 ستیزطیمح رتباط بادر ا ینگران. امروزه جبران شده است

در رابطه با  ژهیودر حال رشد است، به یبه طور تصاعد

 یهنگام ،کنندگانمصرف انیدر م ستیزطیاز مح یآگاه

-طیکه حفاظت از مح میشویاطلاعات مواجه م نیکه با ا

 ست،یمؤسسات ن ایها وشرکت تیولؤتنها مس ستیز

سعه بر مصرف و تو زین یدرونی هانگرش کهنیاز ا یآگاه

 (. Severo et al., 2019) گذارد یم ریجامعه تأث داریپا

به اشتراک  یاجتماع یهاکه در رسانه یبا توجه به اطلاعات

نشان  وجود دارد که یرو به رشد اتیشود، ادبیگذاشته م

شده توسط  دیتول یاز محتوا یاجتماع یهارسانه دهدمی

 ریسا دگاهیاحتمالاً بر دکه اند، شده لیتشک انکاربر

 Rogersاز منظر انتشار اطلاعات، . گذاردیم ریکاربران تأث

شبکه  کی یکه دارا یکرد که افراد بیان( 0223)

 یشتریمشابه هستند، احتمال ب یهاارزش ای یاجتماع

را به اشتراک بگذارند و در متقاعد کردن  هادهیدارد که ا

 ریتأث شانیهانگرش ایرفتارها  رییتغ یخود برا انیهمتا
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که  ند،نشان دادی قبل یتجرب قاتیحقدارند. ت یتریاساس

 ،وستاندساخته شده توسط  یاجتماع یهارسانه یمحتوا

صفحات طرفداران به طور بالقوه  ای یاجتماع یهارسانه

قرار ، گریافراد د یو هنجارها تارهاادراکات، رف ریتحت تأث

  یاجتماع یهارسانه(. Chung et al., 2020) رندیگیم

انتشار اطلاعات و دانش در  یبرا یتوانند ابزار قدرتمندیم

به توسعه  یابیو دست ستیزطیدوستدار مح یمورد زندگ

 نهیزم نیدر ا یمحدود قاتیحال، تحق نیباشند. با ا داریپا

 یعموم ریاحتمالاً تأث یاجتماع یهارسانه هینما .وجود دارد

ار و فش نیو بنابرا دهدیشکل م یمجاز یرا در فضا دفر

شبکه  کیتحر یبرا ییهازهیعزت نفس ممکن است انگ

طرفدار  یهاتیمشارکت در فعال یفرد برا یاجتماع

 (.  Hamid et al., 2019) باشد ستیزطیمح

بر رفتار  یاجتماع یهارسانه های پیشین نیز تأثیرپژوهش

اند. اشاره داشتهزیستی محیطل ئی و آموزش مساریادگی

( به بررسی این 0202) و همکاران  Chungدر این راستا

 جیبه ترو یاجتماع یهاگونه رسانهموضوع پرداختند که چ

طرفدار  یو رفتارها ستیزطیمحل ئمسا یریادگی

امروزه که  دادنشان  جینتا. کنندیکمک م ستیزطیمح

 طیدوستدار مح یکه داشتن سبک زندگاند افراد پذیرفته

 یطیلاعات محاط افرادهدف مهم است. اگرچه  کی ستیز

آورند، اما به ندرت  یبه دست م یاجتماع یهارا از رسانه

با  ایگذارند یبه اشتراک م یاجتماع یهارسانه ها درآن

( به بررسی 0214) و همکاران Severo دارند. املها تعآن

و  زیستیمحیط یبر آگاه یاجتماع یهاشبکه ریثأت

که  یافرادکه ی پرداختند و نشان دادند اجتماع تیولؤمس

ها، ها، عکسلمی)ف های اجتماعیشبکه در معرض اطلاعات

 محیط یداریو پا یاجتماع تیولؤمتون( مرتبط با مس

 یآگاه یریگدر شکل یمثبت ریهستند، تأث زیستی

و همکاران Abbas  دارند. زیستیمحیطو  یاجتماع

 یهارسانه یمثبت و منف یهایژگیو نیرابطه ب( 0214)

ل ئمسا داریآموزش پا یبرا یریادگیش و نگر یاجتماع

 ومثبت  یهاجنبهاین  سهیمقا را بررسی و به زیستمحیط

نیر نشان دادند ( 0214و همکاران ) Ho ی پرداختند.منف

 ت،یتقو یبرا یمناسب یهاپلتفرم یاجتماع یهاکه رسانه

 یستیزطیرفتار و آداب مح ،یو انتقال آگاه ییراهنما

 و همکاران Shahbaziان نیز در ایر کاربران هستند.

های ارتباط جمعی نقش رسانهبه  ایمطالعهدر  (0211)

اشاره کرده  زیستیل محیطئمسا آموزش و یادگیریدر 

 یهاافتهچارچوب نظری بیان شده و یبر اساس است. 

شده  دیتول یمحتوا طور که بیان شد،همان ،یقبل اتیادب

ارزش مشترک  ادجیا های اجتماعی باان رسانهتوسط کاربر

خاص  یهایژگیو یمشترک، همگ یاتیعمل یهایژگیو و

د نقش مثبتی در تواننیم کههستند  یاجتماع یهارسانه

و آگاهی بخشی در ارتباط با زیستی محیطل ئآموزش مسا

با توجه به  واساس این بر محیط زیست داشته باشند. 

 یمدل مفهوم ،یمورد بررس یرهایتغو م مقاله نیهدف ا

 Severoاز جمله  نیشیپ قاتیکه برگفته از تحق مقاله نیا

 در (0210) و همکاران  Hamid( و0214) و همکاران

 ارائه شده است. 1 شکل
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 یبه رفتارها ماًیمستق زیستیمحیطدر این مدل آگاهی 

 شود که اقدامات حفاظت از منابعیمربوط م زیستیمحیط

 Severo) کندیم کیتحر ندهیآ یهانسل یرا برا یعیطب

et al, 2019 .)ی اهگآاز نظر عملیاتی اشاره به  نیچنهم

 محیطاقدامات ی، هایعلل بروز آلودگافراد نسبت به 

و آگاهی  ستیزطیحفاظت از مح یهاروشو  زیستی

در مورد  یرساناطلاعنسبت به لزوم توسعه پایدار است. 

 هایو قابلیت فیاز وظا به عنوان یکی ،دادهایتحولات و رو

 طیکه در مح تعریف شده است ی اجتماعیهارسانه یاصل

(.  از نظر عملیاتی Dresang, 2005) دهندیجوامع رخ م

های اجتماعی اشاره دارد. های رسانهرسانی به قابلیتاطلاع

های اجتماعی یعنی اجتماعی در فضای رسانهمشارکت 

راد جامعه در پیشبرد و توسعه جامعه سهیم اینکه تمامی اف

مشارکت اجتماعی در این  (.Zeinali et al., 2018) باشند

 در  های اجتماعیپژوهش اشاره به نفوذ رسانه

و ایجاد فضای مشارکتی و  اطلاعات یگذاراشتراک

زیست است. آموزش های داوطلبانه در حوزه محیطفعالیت

ها ارزش ییمل شناساشا زیستیمحیطو یادگیری فرهنگ 

 هایشیها و گرامهارت جادیا منظور به میمفاه یادگیریو 

انسان،  انیم هاییوابستگ شناخت برای درک و ازیمورد ن

 Qami et) است باشدمی رامونیپ ستیزطیفرهنگ و مح

al., 2016 .)زیستی، از نظر عملیاتی اشاره به سواد محیط

در زمینه سازی و فرهنگزیستی محیطکسب دانش 

 دارد. زیستمحیط

و  یرساناطلاع تینقش قابل یبررسدر این مطالعه به 

فرهنگ بر آموزش  یاجتماع یهارسانه یمشارکت اجتماع

زیستی پرداخته شده است. در این راستا فرضیاتی محیط

 :باشدتدوین شده است که به شرح زیر می

ی آموزش ریادگی های اجتماعی بررسانی رسانهاطلاع -

 .دارد مثبتی زیستی اثرهنگ محیطفر

 یریادگی های اجتماعی برمشارکت اجتماعی رسانه -

 .دارد مثبتی زیستی اثرآموزش محیط

 آگاهی محیط های اجتماعی بررسانی رسانهاطلاع -

 .دارد مثبتی اثر زیستی 

آگاهی  های اجتماعی برمشارکت اجتماعی رسانه -

 .دارد مثبتی اثر زیستیمحیط

های اجتماعی زیست در رسانهل محیطئمسا یریادگی -

 زیستی اثر مثبتی دارد.بر آگاهی محیط

 هامواد و روش
 روش لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از این پژوهش

مطالعه . جامعه آماری این همبستگی است -توصیفی( نوع)

های اجتماعی کشور بود. نمونه آماری کاربران فعال شبکه

تن کمینه مشاهدات لازم در این پژوهش با در نظر گرف

 022 برای الگوسازی مدل معادلات ساختاری )کمینه

 که با استفاده از روش نفر برآورد گردید 032مشاهده( 

)از طریق  ها از طریق آنلاینهدفمند پرسشنامه گیرینمونه

 صفحات رسان، ارسال ایمیل و ارسال به پیام

در ( زیستیمحیطل ئی مرتبط با مسااجتماع یهاشبکه

 یبرا مقاله نیدر اگرفت. قرار  اختیار نمونه مورد بررسی

 لیجهت تکم ایکتابخانه بررسی بر علاوه هاداده یگردآور

از  انیگونظرات پاسخ آوریبه منظور جمع ،نهیشیبخش پ

 بخش :استفاده شدمحقق ساخته به این شرح  پرسشنامه

سوال  یپرسشنامه تعداد ی: در ابتدایشناخت تیجمع

از  پاسخگویان یشناخت تیجمع تیوضع یبررسجهت 

 استفاده از  زانیو م لاتیسن، تحص ت،یجمله جنس

های پرسشنامه قابلیت شده است.بیان  یاجتماع یهارسانه

اولیه و مدل  تحقیقات های اجتماعی: براساسرسانه

 هایرسانه یهاتیقابل برای معیار دو ه شده،ئمفهومی ارا

رسانی و دیگری ا قابلیت اطلاعابتد وجود دارد، اجتماعی

رسانی شامل است. قابلیت اطلاع قابلیت مشارکت اجتماعی

زیست، معرفی گویه )پوشش خبری مطلوب محیط 1

، طیکسب اطلاعات در حوزه مح، زیستیمحیطمشکلات 

 زیست(،و گستردگی در حوزه محیط سهولت ارتباطات

 یگذاراشتراکی )مشارکت اجتماع تیقابل گویه 1

 طیمح انیحام شیافزا ی،مشارکت یفضا جادیا ،طلاعاتا

 یهاتیرشد فعال ی واجتماع یهاتوسعه مشارکت ،ستیز

( بوده است. پرسشنامه یادگیری و آگاهی داوطلبانه

ی و آگاه زیستل محیطئمسا آموزش: زیستیمحیط

هایی که باید توسط به عنوان جنبهزیستی محیط بخشی

باشد زه در نظر گرفته شوند، میمند در این حوعلاقه افراد

 لئآموزش مساگویه در مورد  9که در این مقاله شامل 

ی،  ستیزطیسواد محی، ستیزطیدانش مح) ستیزطیمح

 یآگاهگویه در مورد  9سازی و اهمیت آموزش( و فرهنگ

  ،ستیزطیمح یهایعلل بروز آلودگ)زیستی محیط

منابع ظ حف یهاوهیش ،ستیز طیحفاظت از مح یهاروش

ها از پرسشنامه نیا یبرا ی و توسعه پایدار( است.عیطب
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 به با توجه استفاده شده است. یادرجه 1 کرتیل اسیمق

 یآلفا بضری از استفاده باپرسشنامه  ییایپا 1جدول 

 تیقابل یرهایمتغ ییایکرونباخ صورت گرفت که مقدار پا

، 83/2 یمشارکت اجتماع تی، قابل88/2 یرساناطلاع

زیستی محیط یو آگاه 00/2 ستیزطیمح لئزش مساآمو

برای  آمده بدست عاملی چنین بارهم گزارش شد. 80/2

 باشد،می 9/2 از های متغیرهای اصلی مدل بیشگویه همه

 .گرفت قرار ییدأت مورد سوالات بودن بعدی تک رو این از

 واریانس مقدار میانگین چون آمده بدست نتایج به توجه با

 بدست (CR) (  و پایایی ترکیبیAVE) شده استخراج

 9/2 مقدار از بیش مدل متغیرهای همه نیز برای آمده

قرار  ییدأت مورد نیز مدل همگرایی اعتبار شده محاسبه

    .گرفت

 

 پرسشنامهی و پایایی همگرا -سازه  ییروا یبررس جینتا -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج
 آمار توصیفی

های جمعیت شناختی جامعه نمونه نشان داد که از ویژگی

درصد از پاسخگویان مورد بررسی زن  1/13نظر جنسیت، 

 32درصد کمتر از  1/04مرد بودند، از نظر سن  1/90و 

 12تا  91درصد  0/18سال،  92تا  31درصد  0/31سال، 

سال سن داشتند، از نظر  12درصد نیز بیش از  10سال و 

لیسانس  0/11 درصد فوق دیپلم یا کمتر، 1/00تحصیلات 

درصد فوق لیسانس و بالاتر بوده است. از نظر  0/00و 

درصد  0/31های اجتماعی مدت زمان استفاده از رسانه

ساعت و  3الی  1درصد بین  0/91 ساعت، 1کمتر از 

 اعت در روز بوده است.س 3درصد نیز بیش از  0/14

 آمار استنباطی

های آماری، لازم است نرمال بودن قبل از انجام آزمون

آوری شده بررسی شود. برای این کار از های جمعداده

اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج -آزمون کلموگروف

جدول به صورت  پژوهشاین آزمون برای متغیرهای این 

 باشد.می 0

 

 

 

 ضریب پایایی همگرا روایی پایایی ترکیبی بار عاملی هاها/ شاخصگویه لفهؤم

 یرساناطلاع تیقابل

 یاجتماع یهارسانه

 801/2 1گویه 

840/2 039/2 88/2 
 804/2 0گویه 
 811/2 3گویه 
 000/2 9گویه 

 041/2 1گویه 

مشارکت  تیقابل

 یهارسانه یاجتماع

 یاجتماع

 801/2 0گویه 

419/2 082/2 83/2 
 813/2 0گویه 
 832/2 8گویه 

 802/2 4گویه 
 002/2 12گویه 

یادگیری بر آموزش 

 یستیزطیمح

 800/2 11گویه 

810/2 022/2 00/2 
 039/2 10گویه 

 091/2 13گویه 
 040/2 19گویه 

 زیستیمحیط یآگاه

 802/2 11گویه 

880/2 010/2 80/2 
 811/2 10گویه 

 080/2 10گویه 

 828/2 18ه گوی
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 رهایدر مورد نرمال بودن متغ رنوفیاسم-آزمون کلموگروف جینتا -2جدول 

 های آماریشاخص                   

 متغیرها
 سطح معناداری Zمقدار آماری

 222/2 240/2 یاجتماع یرسانه ها یاطلاع رسان تیقابل

 221/2 283/2 یاجتماع یرسانه ها یمشارکت اجتماع تیقابل

 222/2 128/2 ستیز طیمح لیمسا یادگیری

 222/2 121/2 یطیمح ستیز یآگاه

 

  سطوحجایی که از آن 0با توجه به نتایح جدول 

 یعنی آزمون یخطا مقدار از پژوهشمتغیرهای  داریمعنی

 نمره نیانگیم بودن نرمال فرض پس است، کمتر 21/2

شود. از می رد 21/2 خطای سطح در مطالعه متغیرهای

برای تحلیل  Smart PLS3این رو لازم است که از نرم افزار 

ها استفاده شود چرا که حساسیتی به نرمال یا غیر داده

  نرمال بودن متغیرها ندارد.

جهت بررسی برازش مدل  ساختاری: مدل ارزیابی

)ضریب تعیین( برای  2Rساختاری ابتدا از شاخصی به نام 

 در که دیگری متغیرهای وابسته محاسبه شد. عامل

 گیردمی قرار توجه مورد ساختاری مدل اعتباری ارزیابی

 قابلیت نهایت است. در  f 2 کوهن اثر یا ثیرأت ضریب

 استون ناپارامتری آزمون از استفاده با مدل بینیپیش

 متقاطع، روایی افزونگی قالب گردد که درمی ارزیابی گیسر

 متقاطع، روایی اشتراک و ساختاری مدل ارزیابی جهت

 نهایت ارزیابیگردد. درمی ئهارا سنجش مدل ارزیابی جهت

 GOF شاخص ساختاری از طریق معادلات کلی مدل

 ارزیابی گردید.

 
 پژوهشبرازندگی مدل  یشاخص ها -3جدول 

 R 2 f Communality Redundancy GOF 2 شاخص

 299/0 333/0 459/0 984/0 آموزش 
901/0 

 199/0 909/0 928/0 389/0  یآگاه

 

نشان  3 جدول ساختاری در مدل ارزیابی بررسی نتایج

 در های وابستهمتغیر تعیین ضریب دهد، مقدارمی

 ضریب متوسط نشانگر که باشدمی بالا به 9/2 محدوده

چنین مقدار اثر کوهن نیز بیانگر است، هم مدل تعیین

 روابط در وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای قوی ثیرأت

توجه به مقادیر  باشد. بادر این پژوهش می متغیرها بین

 متقاطع ملاحظه روایی متقاطع و اشتراک روایی افزونگی

 قابلیت دارای پژوهش پنهان متغیرهای مقادیر که گرددمی

برای مدل  GOFباشد. مقدار می مطلوبی بینیپیش

دهنده برازش باشد که نشانمی 921/2پژوهش، برابر با 

قوی مدل است. در ادامه به منظور بررسی فرضیات 

کنیم. برای آزمون این فرضیه ها، پژوهش، مدل را اجرا می

که داری تی استفاده شده است. در صورتیاز آزمون معنی

بیشتر شوند نشان از  40/1مقدار این اعداد از قدر مطلق 

ها در یید فرضیهأی بین سازه ها و در نتیجه تصحت رابطه

درصد است. نتایج آزمون معادلات  41سطح اطمینان 

 باشد.می 3و شکل  0ختاری مدل به شرح شکل سا

 

 

 



 ...یریادگیبر  یاجتماع یهارسانه یو مشارکت اجتماع یرساناطلاع تینقش قابل                                              و همکاران پورنیک

 

10 

 

 
 پنهان مدل  یرهایمتغ نی( بt-valueو ) ریمس بیضرا -2شکل 

 

 
 پنهان مدل  یرهایمتغ نیرابطه ب یداریسطح معن -3شکل 

 

 یهارسانه یاطلاع رسانفرضیه اول پژوهش عبارت بود از 

 .دارد یاثر مثبت ستیزطیمحل ئمسا یریادگیبر  یاجتماع

( از مقدار 222/2داری )که سطح معنیبا توجه به این

( 209/8نیز ) tکمتر است و ضریب معناداری  21/2خطای 

 یهارسانه ی،رساناطلاعبیشتر، پس قابلیت  40/1از 

ثیرمعناداری أت ستیزطیمحل ئمسا یریادگیبر  یاجتماع

دهنده اثر نیز نشان 100/2چنین ضریب مسیر دارد. هم

باشد. فرضیه دوم پژوهش عبارت این رابطه میمستقیم در 

 یریادگیبر  یاجتماع یهارسانه یمشارکت اجتماعبود از: 

که با توجه به این دارد. یاثر مثبت ستیزطیمحل ئمسا

کمتر  21/2( از مقدار خطای 229/2داری )سطح معنی

بیشتر،  40/1( از 438/0نیز ) tاست و ضریب معناداری 

بر  یاجتماع یهارسانه ی،جتماعمشارکت اپس قابلیت 

 معناداری دارد.  ثیرأت ستیزطیمحل ئمسا یریادگی

دهنده اثر مستقیم نیز نشان 010/2چنین ضریب مسیر هم

باشد. فرضیه سوم پژوهش عبارت بود از: در این رابطه می

 زیستیمحیط یبر آگاه یاجتماع یهارسانه یرساناطلاع

داری که سطح معنینبا توجه به ای دارد. یاثر مثبت

کمتر است و ضریب  21/2( از مقدار خطای 201/2)

بیشتر، پس قابلیت  40/1( از 438/0نیز ) tمعناداری 

زیستی محیطآگاهی بر  یاجتماع یهارسانه ی،رساناطلاع

نیز  020/2چنین ضریب مسیر ثیرمعناداری دارد. همأت

یه باشد. فرضدهنده اثر مستقیم در این رابطه مینشان

  چهارم پژوهش عبارت بود از: مشارکت اجتماعی
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 یاثر مثبت زیستیمحیط یبر آگاه یاجتماع یهارسانه

( از مقدار 220/2داری )که سطح معنیبا توجه به این دارد.

نیز   tکمتر است و ضریب معناداری  21/2خطای 

 ی،مشارکت اجتماعبیشتر، پس قابلیت  40/1( از 038/0)

 ثیرأتزیستی محیطآگاهی بر  یاجتماع یهارسانه

نیز نشان  019/2چنین ضریب مسیر معناداری دارد. هم

در نهایت فرضیه  باشد.دهنده اثر مستقیم در این رابطه می

 ستیزطیمح لئمسا یریادگپنجم پژوهش عبارت بود از ی

 یاثر مثبت زیستیمحیط یبر آگاه یاجتماع یهادر رسانه

( از مقدار 210/2داری )معنیکه سطح با توجه به این دارد.

نیز   tکمتر است و ضریب معناداری  21/2خطای 

  لئمسا یریادگبیشتر، پس ی 40/1( از 920/0)

بخشی آگاهیبر  یاجتماع یهادر رسانه ستیزطیمح

چنین ضریب مسیر معناداری دارد. هم ثیرأتزیستی محیط

 د.باشدهنده اثر مستقیم در این رابطه مینیز نشان 142/2

 

 بحث
وضعیتی زیست محیط که کنیممی زندگی دورانی در امروزه

زیست ابعاد جهانی به شدت بحرانی دارد. بحران محیط

داشته و انسان تنها به منافع مقطعی و کوتاه مدت خود 

 زیست را تنها جهت توجه دارد و این ارتباط با محیط

بیشتر از منابع طبیعی، به بهانه پیشرفت و  یمندبهره

زیست را توسعه و در نتیجه آن رفتارهای ناماسب محیط

در خطر نابودی و تهدیات زیادی قرار داده است، از این رو 

 ایفزایندهبه طور روز به روز و زیستی محیط هایینگران

 طیاز مح یدر رابطه با آگاه ژهیودر حال رشد است، به

 ستیز طیحفاظت از مح .کنندگانمصرف انیدر م ستیز

بلکه  ست،ین نهادهای زیربط ای ها وشرکت تیولؤمس تنها

تلفن  یبا توسعه فناور. ستافراد جامعه ا تیولؤمس شتریب

 یافراد را برا زهی، انگدادرا کاهش  یهمراه که موانع ارتباط

ارتباط، تعامل و  ی جهتاجتماع یهارسانه یریبه کارگ

 یهاافراد از رسانه شد. ختهیبرانگ گرانیمعاشرت با د

 نظرات،  انیب گران،یبا د ملتعا یبرا یجتماعا

 ریاخ تیاطلاعات، حفظ وضع یو جستجو یگذاراشتراک

به  یحت ای حیو تفر یصرفاً به دنبال سرگرم گر،یدوستان د

 نیبا توجه به ا. کنندیعنوان فشار همسالان استفاده م

تک است که تک یاجتماع یهاشبکه قیعامل، از طر

ی هابه شبکه توانندیم تالیجید یهاپلتفرم نیا یاعضا

 زیست نیزرسانی مرتبط با محیطمختلف آموزشی و اطلاع

از مشکلات مختلف  ق،یطر نیو از ا داشته باشند یدسترس

مشارکت به مردم امکان  نیشوند. ا یآگاه م زیستیمحیط

دهد یکنندگان را ممصرف یطیمح ستیز یآگاه یداریب

 یشتریمحصولات سبز ب کند تایم قیها را تشوو شرکت

 از . هدفرا اتخاذ کنند یداریپا یهااستیکنند و س دیتول

و مشارکت  یرساناطلاع تینقش قابل یبررس مطالعه، این

 محیط یبر آموزش و آگاه یاجتماع یهارسانه یاجتماع

ی و رساناطلاعکه  داد نتایج این مطالعه نشان .بود زیستی

بر آموزش ماعی های اجتمشارکت اجتماعی در رسانه

ی اثر مثبت کاربرانزیستی محیط یآگاه و ستیزطیمح

 و همکاران  Chungدارد. نتایج مطالعات قبلی از جمله 

 بر یاجتماع یهارسانهثیر مثبت أ( که نشان از ت0202)

طرفدار  یرفتارهاافزایش و  ستیزطیآموزش مح جیترو

 و همکاران Severoبوده و نتایج مطالعه  ستیزطیمح

 یبر آگاه یاجتماع یهاشبکه ( که نشان دادن0214)

ی در حوزه اجتماعپذیری تیولؤو مس زیستیمحیط

و   Abbasزیست نقش مثبتی دارند و مطالعهمحیط

های های برتری رسانهکه به ویژگی( 0214) همکاران

های سنتی اشاره داشتند و نتایج اجتماعی نسبت به رسانه

 یهارسانهکه نشان دادند  (0214) و همکاران Hoمطالعه 

و انتقال  ییراهنما ت،یتقو یبرا یمناسب فضای یاجتماع

راستا است، هم کاربران یستیزطیرفتار و آداب مح ،یآگاه

با نتایج این مطالعه بوده است. در تببین این نتیجه باید 

 یبرا یمناسب یبسترها یاجتماع یهارسانهبیان کرد که 

ی در آگاه شیافزا زیست ول محیطئمساو آموزش  غیتبل

 ستیزطیدوستدار مح یو رفتارها یسبک زندگارتباط با 

 یهارسانهامروزه افراد از  کاملًا مشهود است کهباشد و می

خود، از جمله  هیبه عنوان منبع اطلاعات اول یاجتماع

. کنندیاستفاده م ستیزطیو اخبار مربوط به مح هادهیا

عنوان شده نیز سازی هبراساس نظریة برجستچنین هم

توانند بر تغییر نگرش جامعه اثر ها میاست که رسانه

تلفن همراه  یهااستفاده از دستگاه، امروزه داشته باشد

 یهارسانه و دسترسی به هوشمند یهامانند تلفن

شده است و  لیارتباط تبد یکانال اصل کیبه  یاجتماع

به خود را  افراد یاجتماع یاز زندگ یبخش قابل توجه

 یرا پل یاجتماع یهارسانه ،کاربران .اختصاص داده است

 ییهاتفرمپل ینترنتیکاربران ا ریاتصال خود به سا یبرا
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 نشانها  افتهی نیا .نندیبیم یارتباط اجتماع یبرقرار یبرا

هستند به  یحلقه اجتماع کیکه در  یدهد که افرادیم

 کیتوانند یم نیگذارند و بنابرایم ریتأث گریکدیبر  یراحت

براساس نظریة گلوله، چون . کنند جادیا جانبهاثر چند 

کلیه کاربران و مخاطبان بر  اجتماعیهای رسانههای پیام

بر این قوی و کم و بیش یکسان دارد،  اثرات هااین رسانه

 زیستاجتماعی فعال درحوزه محیطهای رسانهاساس 

هستند تا  در سیستم کاری خود تغییراتنیازمند اصلاح و 

ل و ئو آگاه به مسا کارشناسان خبرهگیری از با بهره

های رسانهاصول و آیین زیست و آشنا با مشکلات محیط

 بهره ببرند تا اجتماعی نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات،

رسانی و مشارکت خود در زمینه اطلاعنقش  بتوانند

زیست، آموزش و آگاهی به اجتماعی در حیطه محیط

 ایفا نمایند. در نهایت پیشنهاد زیستی محیطل ئمسا

های اجتماعی فعال در این حوزه با ساخت گردد رسانهمی

سازی محتوای آموزشی مبتنی بر دانش روز و برجسته

زیست و بیان معضلات رویدادها و رخدادهای محیط

کشور به افزایش آگاهی کاربران در حوزه  زیستیمحیط

جه به نتایج این مطالعه، به با تو زیست کمک کنند.محیط

 یتوان به عنوان محرکیمهای اجتماعی های رسانهقابلیت

  ،زیستو نهادهای محافظ محیطمؤسسات  یبرا

ل ئمند به مساافراد علاقه نیچنو هم یدولت یهاسازمان
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Abstract 
Introduction: The emergence of the industrial revolution today has put the 

world on the verge of facing environmental crises, which is one of the most 

fundamental global problems, and facing it as a collective effort requires 

creating an environmental attitude in society. One of the areas that are 

heavily influenced by social media is the environment. The existence of 

virtual media acts as a catalyst that promotes environmental goals and social 

network users, especially an increasing number of them are young 

generations, and online activities are part of their daily lives. As the main 

custodians of environmental protection, it has entered this cycle. 

The purpose of this study was to investigate the role of information and 

social participation of social media on environmental learning and 

environmental awareness. 

Materials and Methods: This study was conducted with a descriptive 

method of correlation and relying on the structural equation model. Also, this 

study was applied in terms of purpose. The statistical population of this study 

included all users active in social networks related to environmental issues, 

and according to the random sampling method, 230 people were selected as a 

statistical sample. The tool for data collection was a researcher-made 

questionnaire including social media capabilities and dimensions of 

information and social participation and learning and environmental 

awareness, which was used after confirming construct validity and reliability 

through Cronbach's alpha coefficient. The analysis, test of the presented 

model and study hypotheses were done using the structural equation method. 

Results: The findings of this study showed the positive effects of information 

and social participation of social media tools on learning environmental 
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issues and environmental awareness among social network users. Also, in 

this study, the role of environmental learning on raising awareness of 

environmental issues was also confirmed. 

Discussion: According to the results of this study, organizations and 

institutions active in preserving the environment should pay attention to the 

role of social media in order to educate and promote environmental culture. 

 
 

 

 


