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  )الهمسشرح (مقدمه 
 بـشر  زنـدگی  تاریخی تجربه. است بشري جامعه در مقوالت ترینکارکردي از و مفاهیم ترین مهم جمله از دین

نظـر   هـاي جامعـه ایـران بـه    با توجه به ویژگی   . است بوده زندگی این از ناپذیر جدایی جزئی دین که دهد  می نشان
هـاي مـوثر در بـروز احـساس مـسئولیت و متعهـد       ترین نهادترین و نیرومندتواند یکی از مهمرسد که دین می      می

پـذیر   هاي دینی به اهمیت مسئولیتزیرا در دین اسالم و آموزه  . بودن افراد به وظایف دینی و اجتماعی خود باشد        
سـؤال اصـلی ایـن پـژوهش آیـا میـان          .بودن انسان در مقابل خود، خانواده و جامعه به کرات اشـاره شـده اسـت               

  اي وجود دارد؟زیستی مسئوالنه رابطه بعاد آن با رفتارهاي محیطداري و ا دین

  ها ترین یافته مهم
  .باشد می» زیاد«داري اهمیت قائلند که تقریباً در حد   براي دین5 از 782/3طور متوسط  دانشجویان به -1

 5 از 053/3طـور متوسـط     زیستی مسئوالنه در میان دانشجویان نمونـه بـه         میانگین اعتقاد به رفتارهاي محیط     -2
  .باشد می» متوسط«بدست آمده که تقریباً در حد 

زیستی، وضعیت و نوع اشتغال، محل تولـد و محـل سـکونت بـا متغیـر              هاي محیط  داري، ارزش  دین  متغیرهاي -3
  . دار هستند ، داراي رابطه معنی)زیستی مسئوالنه رفتارهاي محیط(وابسته تحقیق 

، اعتماد اجتماعی، مقطع و رشته تحـصیلی، عنـوان   )ها از رسانهمیزان استفاده  (اي    سن، مصرف رسانه   ي متغیرها -4
  .داري با متغیر وابسته پژوهش ندارند  رابطه معنی؛شغلی، طبقه اجتماعی، جنسیت، وضعیت تاهل و قومیت

دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن، دانشجویان متاهل نسبت به دانشجویان مجرد، افراد شاغل نسبت بـه       -5
وقـت مـشغول    صـورت نیمـه   صورت تمام وقت به کار مشغولند نسبت به افرادي که بـه   شاغل، افرادي که به   افراد غیر 

کار هستند، افراد ساکن در روستا بیش از افراد ساکن در شهر و افراد متولد شده در روستا بـیش از افـراد متولـد                  به
   .زیستی مسئوالنه دارند شده در شهر رفتارهاي محیط
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  اهمیت موضوع
نگاهی . زیست است هاي انسان معاصر موضوع طبیعت و محیطترین مسائل و دغدغهدر عصر حاضر یکی از مهم

ن به هاي شهروندا  تفاوتی  زیست گویاي این نکته است که برخی بی به رفتارهاي شهروندان در حوزه محیط
زیست  باري را به همراه دارد که در حال حاضر در حوزه محیط هاي تاسف ها و حقوق خود در شهر، پدیده مسئولیت

 هاي محیط آلودگی. پس از انقالب صنعتی تعادل اکولوژیکی شهرها از میان رفته است. و زباله شاهد آن هستیم
هاي سبز عمومی براي ایجاد زي و فقدان فضابیکاري شاغالن در بخش کشاور، زیستی، افزایش تراکم جمعیت

. شودهاي این تغییرات محسوب می بخشی از پیامد،نشینانهاي اجتماعی، ارتباط و گذراندن فراغت شهر زمینه
هاي خداوندي و جامعه بشریت به لمس این تغییرات چشمگیر آرزوي داشتن شهري سبز را براي دلسوزان نعمت

طلبد، زیستی مسئوالنه را می در مجموع، توجه بیشتر مردم و اعمال رفتارهاي محیطاین مسائل . آورد وجود می
خاکی هاي کنونی و آیندگان این کره  تواند نسل توجهی می زیستی در صورت کم چرا که مشکالت و خطرات محیط

ئوالنه و نقش و محیطی مس بنابراین با عنایت به این مطالب، پرداختن به موضوع رفتارهاي زیست. را تهدید کند
  .باشد سزایی برخوردار می هتأثیر دینداري در آن از اهمیت ب
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  
  

  

  

 زیستی اي با رفتارهاي محیط رابطه میان متغیرهاي مستقل فاصله
  داري سطح معنی  مقدار آزمون  نام آزمون  متغیر مستقل

  000/0  340/0 ب همبستگی پیرسونضری  داري دین
  000/0  404/0 ضریب همبستگی پیرسون  محیطی هاي زیست ارزش

  121/0  085/0  ضریب همبستگی پیرسون  سن
  162/0  -076/0  ضریب همبستگی پیرسون  اي مصرف رسانه

  860/0  10/0  ضریب همبستگی پیرسون  اعتماد اجتماعی
  

 


