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  چكيده

. اسـت زیستی در میان دانشجویان دختر   رفتار محیط میزان نگرش مذهبی با نگرش و ۀبررسی رابط ،هدف از این مطالعه

هاي کشـاورزي و   دانشجویان دختر رشتهاز  نفر 320 ،آماري پژوهش ۀجامع. استپیمایشی  - روش این پژوهش توصیفی 

ده شـ نفـر تعیـین    96 ،که حجم نمونه با استفاده از جـدول مورگـان  بود نور شهرستان رامهرمز  شناسی دانشگاه پیام زیست

ستگی پیرسون، و تحلیـل  و آزمون آماري ضریب همب spss19افزار  ها با استفاده از نرم نامه است. اطالعات حاصل از پرسش

ها نشان داد ضریب همبستگی پیرسون میان نگرش و رفتـار   رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفته است. یافته

 یرهچنـدمتغ  یونآزمـون رگرسـ  همچنـین نتـایج    است. 464/0 و 468/0زیستی با نگرش مذهبی به ترتیب برابر با   محیط

ـ  یرمالك و متغ یرهايمتغ ینشدت رابطه ب ،)R=/694چندگانه (ی ستگهمب یبد، با توجه به ضراد نشان  ـ  یشپ  یاربسـ  ینب

  گیري قرار گیرد. تواند در طراحی و تدوین محتواي آموزشی مورد بهره است. نتایج این پژوهش میبوده  گذار ي و اثرقو

  زیستی، دانشجویان، دختران.  نگرش مذهبی، نگرش و رفتار محیط ها:  هکلیدواژ
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  همقدم

زیستی در جهان شناخته شده اسـت    هاي محیط زیستی ایران یکی از شدیدترین بحران  هاي محیط بحران

زیست موهبتی خدایی است که در اختیار انسان قـرار گرفتـه تـا از آن اسـتفاده       ). محیط2013(میبودي، 

انسانی و اجتماعی هـر   رود. وظیفه کند. انسان عامل اصلی اثرگذار و قربانی اصلی این بحران به شمار می

زیسـت    انسانی است تا در حفاظت آن بکوشد و سالمتی آن را تأمین کند. لذا امروزه حفاظت از محـیط 

زیسـت    رو اصالح روند بحران محـیط  ترین مباحث جامعۀ جهانی تبدیل شده است. ازاین به یکی از مهم

هـا نسـبت بـه سرنوشـت      یت انسـان هاي انسان و تغییر در نگرش، دانش و حساس در گرو اصالح آموزه

زیست، اهمیتـی    محیطی در زمینۀ تأثیر بشر بر محیط  خود و محیط پیرامون خویش است. آموزش زیست

ویژه دارد و همواره بهترین ابزار براي ایجاد آگاهی در جامعه در راسـتاي افـزایش حساسـیت، توجـه و     

  ب). 1393ري و همکاران، محیطی بوده است (شبی هاي زیست دانش عمومی دربارة جنبه

هـا   جاد مهارتیمنظور ا م بهیح مفاهیها و توض ارزش ییست عبارت است از: شناسایز  طیآموزش مح

سـت  یز  طیان انسـان، فرهنـگ او و محـ   یـ م يها یدرك و شناخت وابستگ ياز برایمورد ن يها شیو گرا

 ين رفتـار یقـوان  ییو خودالقا يریگ میاعم از تصم ییها تین فعالیست همچنیز  طیرامونش. آموزش محیپ

  ).2008، ی(دادل گیرد دربر میست را یز  طیت محیفیمرتبط با ک

ـ ی، دیفلسـف  يهـا  دگاهیست از دیز  طیمح يها رفع بحران ي) برا1383( بنسوناز نظر  ژه یـ و و بـه  ین

، در يو اعتقـاد  يح مباحـث معنـو  یکه بدون آمـوزش صـح   یدرحال ؛دیآ یان میبه م یکمتر سخن یاخالق

سـت و ضـرورت حفـظ آن گفتـه     یز  طیآنها، هرچه از تباه شدن مح یو اخالق ین شکل فلسفیرتریفراگ

  م برد.ینخواه ییشود، راه به جا

 يگـذار  ، نوع ارزشیطیمح ستیاستوارند. در اخالق ز یارزش یبر مبان یطیمح ستیم اخالق زیمفاه

عـت، مهـم   ین نوع تعامل انسـان بـا طب  ییدر تع یارزش يارهاین معیآن و همچن يعت و اجزایانسان به طب

 یشـوند. اگـر نگـرش، نـوع     یمرتبط م يو هنجار یبه مباحث نگرش یروشن ن موضوعات بهیهستند و ا

ت یـ گـردد، آنگـاه اهم   یخاص تلقـ  يا رفتاریک شخص و ی، یءک شیدر برابر  یا منفیمثبت  يریسوگ

 يباورهـــاشــود.  یوشــن مــشــتر ریب يرین ســوگیــدر ا یاخالقــ يهــا ارزش و فــرد يهــا ر ارزشیتــأث

ـ از گرا ی، به عنوان نظـامینیب ا جهانی یطیمح ستیز ن انــسان و  یبــ  ۀرابطـ  ةا و باورهــا دربــار  هـ  ـشی

هستند کـه هنگـام تعامـل     یمرجع يها ـا چارچوبی یحفـاظت يرفتارهـا ةکننـد نیـیـست، تعیز  طیمحـ

  ).2003(کرال،  شود یست از آنها اسـتفاده میز  طیبا مح



   ۱۲۱ . . . ان دختر يدانشجوي ستيز  طيبا نگرش و رفتار مح يرابطه نگرش مذهب يبررس

تـر در حفـظ و    جمعیـت در طـول تـاریخ، نقشـى مسـئوالنه      ةکننـد  بخش مهم و تعیینمنزلۀ به  نزنا

محیطـى در   بسیارى از اندیشمندان معتقدند تـرویج فرهنـگ زیسـت   لذا ، اند  داشته ستیز  طیمححراست 

و  گـا مهـم  یجا .د به نفـس و توانمنـد میسـر اسـت    داراي اعتمااى عمدتاً از طریق زنانِ آگاه و  هر جامعه

 یجهـان  يست سبب شده است که در دسـتور کارهـا  یز  طیت محیریمد يها تیزنان در فعال ةکنند نییتع

، با هدف باال بـردن تـوان و دانـش زنـان     یآموزش يزیر دار، بر برنامهیپا ۀتوسع يبرا 21مانند دستور کار 

ـ تأکل یـ د شـود. دل یـ هـا تأک  ف دولـت یاز وظا یکیجهت مشارکت در امور توسعه، به عنوان  ن یـ د بـر ا ی

سـت و اگـر زنـان    ین يفـرد  ینقشـ  یطـ یمح سـت یز يهـا  ن است که نقش زنان در آموزشیها ا آموزش

  ).1388ان، یو زرند یسین برابر مردان است (ویآنان چند یطیمح ستیکاربرد دانش ز ،نندیآموزش بب

ـ  با توجه به اینکه زنان تقریباً نیمی از جمعیت را تشکیل می رورش نسـل نـو و   دهند و نقش مهمی در پ

رسـد؛ چراکـه زنـان عامـل اصـلی انتقـال        تربیت فرزندان به عهده دارند، مطالعه دربارة آنان مهم به نظر مـی 

، اصطالح فرهنگ مصرف و مدیریت خانه و سـرانجام عامـل انتقـال میـراث      محیطی فرهنگ و سواد زیست

کننـد.   زیسـت ایفـا مـی     ز محـیط محیطی هستند و بنابراین نقش مؤثري در حفاظت ا معنوي و دانش زیست

زیسـت در خانـه و     ریزان اصالح محیط توانند برنامه آنان به دلیل نقش مهمی که در مدیریت خانه دارند، می

محیطـی زنـان، ایـن     ). با توجه به اهمیت آموزش زیست1387نیا،  زاده و محمدي محلۀ خود باشند (لهسایی

محیطی به زنان چیسـت؟   هاي زیست براي ارائۀ آموزشهاي آموزشی مناسب  آید که روش پرسش پیش می

هـاي مختلـف از جملـه زنـان      محیطی بـه گـروه   هاي زیست هاي آموزشی مناسب براي ارائۀ آموزش روش

  محیطی و فرهنگ پایداري است. هاي پژوهشی الزم براي ترویج سواد زیست ایرانی از جمله اولویت

 زنان با یهاي متفاوت خواسته و اهداف و ها تجربه از یانریا زن که داشت نظر در دیبا را تیواقع نیا

ـ یا تیـ هو در دار شهیر هاي ارزش به بنديیپا که است یعیطب .است برخوردار گرید  و نیـ د ماننـد  یران

 سـبب  بـه  هـا  ازآنجاکـه انسـان   .سـازد  فـراهم  یزنـدگ  هـاي  سبک براي یچوب چار خود خودبه خانواده،

 نشـان  واکنش و کنند یها م برنامه ریتفس به اقدام خود، هاي نگرش و ها ارزش ،یذهن توان از برخورداري

ـ ر برنامـه  هرگونه شرط شیپ نیبنابرا، )27، ص 1382، یدهند (فاضل یم ۀ جامعـ  ، شـناخت یفرهنگـ  زيی

 منـابع  نیتر مهم ازی کی عنوان به است. مذهب یاحتمال هاي واکنش و ریتفاس ینیب شیپ جهت نظر مورد

ـ  یازآنجاکه د. است مطرح یرانیا جامعهة دهند شکل ـ یاز فرهنـگ ا  ین به عنوان منشـأ و جزئ کـه در   یران

 ازاي  ویـژه  نـوع  بـه  را فرد ینید هاي آموزه که فرض شیپ نیا دارد و با ییاهست دستوریز  طیمح ةحوز

 جهـت  و نـوع  شناخت ازمندین جامعه، در نگري ندهیآ و زيیر برنامه براي کند، الجرم یم بیترغ یزندگ
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ـ  در را آن بـا  متناسب ريیمس جامعه آنها، ساختن محقق و ییبا شناساهستیم تا  ها آموزه نیا  .ردیـ گ شیپ

ـ  طیشرا در آنها یطیمح ستینگرش و رفتار ز با افراد نداريیدۀ رابطساختن روشن  لحاظ، نیبد از  یفعل

  ).1392و زادسر،  یقه یدارد (کرم وافر تیاهمی، آموزش يها يزیر لحاظ برنامه

هـاي مطلـوب محـیط     دهـد عوامـل مختلفـی در ایجـاد رفتـار      ۀ نظري مربوط به موضوع نشان میپیشین

). نتایج بسیاري از مطالعات نشـان  2011؛ کوپینینا، 2009؛ وولفک، 2000زیستی نقش دارند (زلزنی و لینت، 

نـادار  محیطی یـک رابطـه مثبـت مع    هاي زیست محیطی، نگرش و رفتار دهد که میان میزان آگاهی زیست می

بائـل  )، 1987(ون لیـر  و  دانـالپ )، 1977( ذکـاوت اند از: مطالعه  وجود دارد. از جمله این مطالعات عبارت

و همکـاران   اسـترن )، 1991( امپراو  ارمسترنگ)، 1990( هالزرو  شان)، 1984و همکاران ( السون)، 1979(

و  پـري زنگنـه  )، 2003( ناولسو  ونگرافت)، 2000و همکاران ( دانالپ)، 1994( اکوبسنو ژ فیالو)، 1993(

  ).2011( مولیادي)، 2010( آیودجی)، 2008( صالحی)، 2007( موزرو  بامبرگ)، 2005( الکان

 ییراهکـار نهـا   ،در جامعـه  ینـ یت و اعتقـادات د یمعنو ةها با توجه به نقش عمد از پژوهش ياریبس

 يبـرا  يریپـذ  تیمسـئول  یـۀ جـاد روح یو ا یعیحصر انسان از منابع طبو حد  ی ب يبردا ان دادن به بهرهیپا

  اند. دانسته یو مذهب ینیم دیاز تعال يریگ ست را بهرهیز  طیحفاظت مح

ـ  ۀرابط)، به 1390و همکاران ( نواح  یطـ یمح سـت یز يهـا و رفتارهـا   بـا ارزش  ينـدار یزان دیـ ن میب

ر اهـواز را بـه طـور    نفر از ساکنان شه 400که  قین تحقیا يها هافتی .ز پرداخته استشهروندان شهر اهوا

الت بـا رفتـار   یسـن و جـنس و تحصـ    يرهـا ین متغایـ مدهد کـه   ینشان م ،ده استکر یبررس يا خوشه

زان یـ م يرهـا یمتغ ۀرابط يآمده برا دست به یب همبستگیمعنادار وجود دارد. ضر اي رابطه ،یطیمح ستیز

ـ  نشـان داد  112/0 يدار او سطح معن 080/0یطیمح ستیو رفتار ز يندارید دار  امعنـ  ۀر رابطـ یـ دو متغ نیب

ـ رابطـه م  يآمده بـرا  دست به یب همبستگیوجود ندارد، اما ضر  یطـ یمح سـت یو ارزش ز ينـدار یزان دی

دست آمـد کـه هـر دو رابطـه در سـطح        به168/0 یطیمح ستیبا رفتار ز یطیمح ستیو ارزش ز 158/0

  .دار بودند امعن 01/0

محیطى در شـهروندان   ؤثر بر ایجاد اخالق زیستالف) به بررسى عوامل م 1393و همکاران ( يریشب

 :محیطى وجـود دارد  مؤلفه تأثیرگذار بر اخالق زیست هن پژوهش نشان دادیهاى ا اند. یافته جهان پرداخته

محیطـى، مـذهب،    محیطى، نگرانى زیست محیطى، نگرش زیست محیطى، آگاهى زیست اطالعات زیست

زیست، احساس مسئولیت، آموزش حفاظـت از    بت به محیطپذیرانه نس عوامل اقتصادى، رفتار مسئولیت

  ده است.شمحیطى از جمله عوامل مؤثرى هستند که به آنها اشاره  زیست و سواد زیست  محیط
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 ینامـه بـه بررسـ    و با استفاده از پرسـش  یشیمایبه روش پ ی)، در پژوهش1388( یول شاهو  یفروزان

 اسـتان فـارس  در  آب و پـرآب  با آب در دو منطقـه کـم  یان نسبت به مدیریت رفتار ینگرش دینی روستا

یان نسـبت  یآب و پرآب احساس دینی روسـتا  کم ۀنتایج حاکی از آن است که در هر دو منطق .اند پرداخته

هـاي دینـی    متناسب با تعالیم و ارزش ها نسبت به آب تقریباًنقوي است و شناخت و رفتار آ به آب تقریباً

ها و تعالیم دینی در میان مردان روستایی بیشـتر از زنـان    رفتار مطابق با ارزش تمایل بهحال، است. با این 

تـر از   یان باسواد و جـوان ییان مسن نسبت به روستایسواد و روستا یان بییهمچنین روستا .روستایی است

  تري نسبت به آب برخوردارند. احساس قوي

مـؤثر بـر    یفرهنگـ  - یعوامـل اجتمـاع   یبررسـ  )، که به منظور1388( يریوزو  يمهدو در پژوهش

ت، یجنسـ  يتـأثیر متغیرهـا   ،تهران صورت گرفته بود زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات  نگرش محیط

ـ  ، عادتیزان آگاهیبودن، م یت تأهل، بومیسن، وضع  يبنـد یهـا و پا  کـردن ارزش  یهاي فرهنگی، درون

 يهـا  کیـ و تکن يا نامه مصـاحبه  زیست با کمک پرسش  گرش و رفتار معطوف به حفظ محیطدر ن ینید

هاي علوم انسانی، علوم پایـه، اقتصـاد و مـدیریت و فنـی سـنجیده       دانشجو از دانشکده 400الزم  يآمار

 شده است. نتایج این مطالعه نشان داد متغیر آموزش از طریق رسانه، بیشترین تـأثیر را در نگـرش مثبـت   

 زیست دارد.  دانشجویان نسبت به حفظ محیط

سـت در شـهر   یز  طینقش عملکرد زنان در حفـظ محـ   ی)، به بررس1387( این يمحمدو  زاده ییلهسا

ه رد یفرضـ  10د و یـ ه تأییفرضـ  11ه بود کـه  یفرض 21 ين مطالعه دارایاند. ا استان فارس پرداخته ییپویل

الت ی، تحصـ یت اجتمـاع یست، فعالیز  طیمحبارة درشان یمعاشرت، صحبت با خو يرهایشده است. متغ

ـ بـه د  يبنـد یت، پایالت مادر، استفاده از رسانه، قومیپدر، تحص و  ین، درآمـد خـانوار، امکانـات زنـدگ    ی

 معنادار هستند. ۀرابط يست دارایز  طیر عملکرد جهت حفظ محیست با متغیز  طینگرش به مح

ج یدر زنـان نتـا   یطیمح ستیو نگرش و رفتار ز ینین نگرش دیب ۀرابط ینیرسد سنجش ع یبه نظر م

بـر   یمـذهب  يهـا  ا نگرشین است: آیق حاضر ایتحق یاصلپرسش به دنبال داشته باشد. لذا  يترسودمند

  ر خواهد داشت؟یزنان تأث یستیز  طینگرش و رفتار مح

  هاي پژوهش هيفرض. ۱

 ۀنور رامهرمـز رابطـ   گاه پیامزیستی در دانشجویان دختر دانش   میان نگرش مذهبی و نگرش محیط -

 مثبت وجود دارد.

 ۀنـور رامهرمـز رابطـ    امیـ ان دختر دانشـگاه پ یدر دانشجو یستیز   طیو رفتار مح یان نگرش مذهبیم - 

 مثبت وجود دارد.

۱۲۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  روش پژوهش. ۲

 ۀ. جامعـ اسـت  یاز نوع همبسـتگ  یفیتوص یپژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف پژوهش، طرح

مشغول بـه   93- 92 یلینور رامهرمز که در سال تحص امیان دختر دانشگاه پیا دانشجون پژوهش ریا يآمار

کـه دروس مـرتبط بـا     ییهـا  (به عنـوان رشـته  اند  بوده یشناس ستیو ز يکشاورز ییها ل در رشتهیتحص

نفـر   97دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  یل مینفر تشک 320اند) معادل  ط داشتهیدانش مح

نامـه بـه    پرسـش  ییایـ و پا یید رواینامه بوده است. پس از تأی ن پژوهش پرسشیده است. ابزار اشین یتع

پـس از   .ان حاضـر در دانشـگاه قـرار داده شـد    یار دانشـجو یدر طول دو هفته در اخت یطور کامالً تصادف

 وردنامـه مـ   پرسـش  95اطالعـات   ،شـده  مخـدوش  يها نامه ها و استخراج پرسش نامه پرسش يآور جمع

رسـون، و  یپ یب همبسـتگ یضـر  يو آزمـون آمـار   SPSSافـزار   با استفاده از نرم يل آماریه و تحلیتجز

  ون قرار گرفتند.یل رگرسیتحل

  ف اصطالحات پژوهشيتعر. ۳

ـ از بـه تعر یـ ق حاضر وجود دارد که نیدر تحق يدیسه مفهوم کل ن یدارد. بنـابرا  یاتیـ و عمل یف مفهـوم ی

  گردد. یان مین قسمت بیم در ایف مفاهیتعار
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 کـار  مرزهـاي دیـن   تعیـین  شناسـی  جامعـه  نظـر  از اگرچـه ؛ است شده گوناگونی هاي تعریف دین براي

 بـین  تمییـز  بـودن  مشکل؛ از جمله باشد دلیل چند بهتواند  می دین تعریف بودن. دشوار استدشواري 

از  يا مجموعـه  ينـدار ید .آنهـا وي دعا بودن و متفاوت ادیان تنوعیا  و مشابه امور با مذهبی و دینی امور

 گـالك (خدا) مرتبط است. طبق مـدل   یقت متعالیک حقیاست که به  یو جمع ياعتقادات و اعمال فرد

، یقهـ  ی(کرمـ  يامـد یو پ ی، آگاهی، تجربی، مناسکيند از: اعتقادا عبارت يندارید ی، ابعاد اصلاستاركو 

زان نگـرش  یـ م »یروحـان  يهـا  یاعتقاد به هست«ن کرده است: یاز د یحداقل یفیتعر لریادوارد تا). 1392

سـنج   نامـه نگـرش   نور شهرستان رامهرمز بـا اسـتفاده از پرسـش    امیدانشگاه پ ان دختریدر دانشجو یمذهب

 هـر  کـه  است آیتم 2 وپرسش  25 داراي آزمون این ده شده است.یکرت سنجیف لیدر ط یبراهن یمذهب

 در. شـود  می گیري اندازه فرد مـذهبی گیري جهت گذاري، نمره ازپس  و دارد خاصی بار ها آیتم از کدام

اسـت   صفر نمره کمترین واست  باال مذهبی اعتقادات نشانگر کـه بـوده 5 نمـره باالترین مقیاس این

). 1390و همکـاران،   ی، به نقل از صولت1353ز، یگلر( دهد می نشان را فرد در مذهبی اعتقادات عدم که



   ۱۲۵ . . . ان دختر يدانشجوي ستيز  طيبا نگرش و رفتار مح يرابطه نگرش مذهب يبررس

 روش از اســتفاده  بـا  آن پایـایی  کـه  گرفـت  قـرار  مجدد ارزیابی مورد اخیر هاي سال در مهنا پرسش این

 نتـایج  بـه اعتماد نشانگر که آمد دست به 248/0 0 با برابر آن اعتبار و 63/0 بـا برابـر بـراون -  اسـپرمن

 89/0ق معـادل  یتحقن یابزار در ا ییایپا .)1376، يو بوالهر يآباد قاسم ينور( است آزمون این از حاصل

 ده است.شمحاسبه 
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ها  هاي رفتاري اشخاص، اندیشه نگرش را مجموعۀ نسبتاً پایداري از احساسات، باورها و آمادگی

اند. فصل مشترك تعاریف پرشمار از نگرش، ایـن   ) تعریف کرده94، ص 1380و گروها (سیف، 

 کند؛ در نتیجه نگـرش  که براي عمل ایجاد آمادگی می نکته است که نگرش حالتی درونی است

 یا مشخص شیء یک به اش نسبت شخصی عمل مورد در فرد انتخاب بر که است روانی حالت

گیري  زیستی دانشجویان، با بهره  ). براي سنجش نگرش محیط2000گذارد (ریتا،  می تأثیر رویداد

و  صـالحی ) و 1389( آقامحمـدي  و صـالحی عمـران  هـاي   از تلفیق ده پرسش کـه در پـژوهش  

) استفاده شده است، از آنان خواسته شد بگوینـد نسـبت بـه میـزان احسـاس و      1392همکاران (

 بـه  اولویـت  ترتیب به بینند. طیف سنجش تر می عواطف خود، نظرشان را به کدام گزینه نزدیک

 .اسـت  شـده  بنـدي  رتبـه  مخالفم و کامالً مخـالفم  ندارم، نظري موافقم، موافقم، هاي کامالً مقوله

گویـان   اسـت. بـراي سـنجش ایـن متغیـر از پاسـخ       50و حداکثر آن  10حداقل نمرة این آزمون 

خواسته شده است تا نگرش و باور خود را در مواردي همچـون دوام سـاکنان زمـین در مقابـل     

، زیست خویش  بار در نتیجۀ دخالت انسان در محیط محیطی، ایجاد نتایج فاجعه مشکالت زیست

حق حیوانات و گیاهان، حساسیت تعادل اکولوژیک و لـزوم همـاهنگی انسـان و طبیعـت ابـراز      

ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شـد و نتـایج آزمـون نشـان      نمایند. براي سنجش پایایی گویه

  است. 76/0این تحقیق محیطی در  هاي سنجش نگرش زیست دهد که آلفاي کرونباخ گویه می
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ـ (آو آمادگی براي آن  یستیز طیمح لئمسا بهبود جهت در عملی اقدام به گرایش ، بـه نقـل از   1374زن، ی

 و سـنجش  بـراي  .شـود  مـی ی خوانـده  سـت یز  طیمحـ  ) عملکـرد 1389، يعمـران و آقامحمـد   یصالح

، کـم کـردن   اتـاق  ير خـاموش کـردن بخـار   ینظ یینه رفتارهایه در زمیگو 15 ،مهارت متغیر گیري اندازه

ل یحـرارت وسـا   ۀ، کم کردن درجـ يبخار ۀشعلافزایش  يکن، استفاده از لباس گرم به جا گرم آب ۀدرج

۱۲۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 ،ر آب هنگـام مسـواك زدن  یمصـرف، بسـتن شـ    ، استفاده از المپ کميدر انرژ ییجو صرفه يگرمازا برا

شـده اسـت. از    ر اسـتفاده یـ ن متغیـ سـنجش ا  يبـرا و شرکت در آنها  یطیمح ستیز يها برنامه بهعالقه 

ـ پاسخ دهند. اها  پرسشها خواسته شد مطابق عملکرد خود به  یآزمودن  يهـا  از پـژوهش هـا   پرسـش ن ی

  ) گرفته شده است.1389( آقامحمديو  عمران یصالح) و 1391( یامامقلو  یصالح

 کـم،  کـم،  یلـ یخ هـاي  مقولـه  بـه  و به ترتیب اولویـت  يا درجه 5اس یک مقی ين رفتارها، بر رویا

و حـداکثر   15حداقل نمـره   ،ها هیه با توجه به مقدار گوک است شده بندي رتبه ادیز یلیخ و ادیز ،متوسط

در نوسـان بـوده    75- 15ن یب یستیز  طیگو در رفتار معنادار مح هر فرد پاسخ ةن نمری. بنابرااست 75نمره 

  است. 85/0ق ین تحقیدر ا یطیمح ستیسنجش رفتار ز يها هیکرونباخ گو ياست. آلفا

  پژوهش يها افتهي. ۴

  شود: یم یابیها ارز رین متغیب ۀرابط يآمار يها آزمون يریکارگ ن قسمت بر اساس بهیدر ا

  ان دختریدر دانشجو یو نگرش مذهب یستیز طیزان نگرش محی. م1 جدول

 تعداد پاسخ یزان نگرش مذهبیم آزمون ریمتغ

  95  468/0** رسونیب همبستگی پیضر یستیز  طیزان نگرش محیم

  000/0 دامنه) 1دار ( اسطح معن يسطح معنادار

01/0 P< 

نور شهرسـتان رامهرمـز    امیان دختر دانشگاه پیدر دانشجو یستیز  طیو نگرش مح ینگرش مذهب ۀ. رابط1

آن در  يدار ارها و سطح معنـ ین متغیان ایم ۀرابط یب همبستگیاز ضر یج کلیآمده است. نتا 1در جدول 

  آمده است. 1جدول 

و سـطح  /) 468( رسـون یآن است که با توجـه بـه مقـدار آزمـون پ     انگریب 1حاصل از جدول  جهینت

جـه  یتـوان نت  ی، مـ 99/0از  شیاطمینان ب ۀو درج 01/0) با قبول خطاي کمتر از Sig = 000/0( يدار امعن

ود معنـادار وجـ   اي رابطه ان دختریدر دانشجو یو نگرش مذهب یستیز  طینگرش محمیزان  نیبگرفت که 

شـود.   و رد مـی پـذیرفت   تـوان  که نشانگر عدم وجود رابطه است نمـی را ) 0H( ایعنی فرضیه خنث ؛دارد

ـ ترت نیبد ؛دارد ریدو متغ نیمثبت بهمبستگی نشان از رابطه ثبت مقدار م نگـرش   زانیـ چـه م  کـه هـر   بی

ـ ی یمـ ش یافزاآنها  درنیز  یستیز   طیزان نگرش محی، ماشدب شتریدر افراد ب یمذهب و بـرعکس هرچـه    داب

پـژوهش  یۀ فرضـ  نیبنـابرا  .استتر  نیپای زیآنها ن ینگرش مذهب ،داشکمتر ب افراددر  ینگرش مذهب زانیم

  .است دییتأقابل ان دختر یدانشجو یستیز   طیو نگرش مح ین نگرش مذهبیب ۀبر رابط یمبتن
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  ان دختریدر دانشجو یو نگرش مذهب یستیز  طیزان رفتار محی. م2 جدول

 تعداد پاسخ یزان نگرش مذهبیم آزمون ریمتغ

  95  464/0** رسونیب همبستگی پیضر یستیز  طیرفتار مح

  000/0 دامنه) 1دار ( اسطح معن يسطح معنادار

01/0 P<  

و سـطح  ) 464/0( رسـون یآن اسـت کـه بـا توجـه بـه مقـدار آزمـون پ        انگریب 2حاصل از جدول  ۀجینت

جـه  یتـوان نت  یمـ  ،99/0از  شیاطمینان ب ۀو درج 01/0کمتر از  ) با قبول خطايSig = 000/0( يدار امعن

یعنـی فرضـیه    ؛معنادار وجـود دارد  اي رابطه در زنان یو نگرش مذهب یستیز  طیرفتار مح نمیاگرفت که 

همبسـتگی  ثبت مقدار مشود.  و رد میپذیرفت  توان که نشانگر عدم وجود رابطه است نمیرا ) 0H( اخنث

 شـود  یب مـ موجـ در افـراد   یوجود نگرش مذهبکه  بیترت نیبد؛ دارد ریدو متغ نیبمثبت  ۀنشان از رابط

ـ  ۀبر رابط یپژوهش مبتن یۀفرض نیبنابرا د.ابی یمش یز افزایآنها ن در یستیز  طیزان رفتار محیم ن نگـرش  یب

  .است دییتأقابل ان دختر یدر دانشجو یستیز  طیو رفتار مح یمذهب

  رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل يآمارها .3جدول 

 اریاشتباه مع ح شدهیتصح نییتعب یضر نییتعب یضر  ب چندگانهیضر

694/0  482/0  459/0  76292/8  

  رهیون چندمتغیانس رگرسیل واریتحل. 4ل وجد

  يدار اسطح معن F ن مربعاتیانگیم يآزاد ۀدرج مربعات مجموع 

  000/0  948/20  578/1608  4  313/6434  یگروه انیم

   789/76  90  992/6910  یگروه درون

     94  305/13345  کل

  نیب شیر پیمربوط به متغ يها . آماره5جدول 

 
 

 ب استاندارد شدهیضرا ب استاندارد نشدهیضرا
T 
 

دار  اسطح معن

  بتا اریاشتباه مع B شده

 045/0 031/2  760/3  635/7  (ثابت)

 242/0 178/1  177/0 352/2  770/2 یستیز  طینگرش مح

  202/0  286/1  164/0  095/3  979/3  یستیز  طیرفتار مح

 بیآن اسـت کـه بـا توجـه بـه ضـر       ةدهنـد  شـان ن 5الـی   3ول اچندگانه حاصل از جد ونیرگرس جهینت

ـ  ریمالك و متغ يرهایمتغ نیب ۀشدت رابط )=694/0R(چندگانه  یهمبستگ ـ  شیپ و در  يقـو  اریبسـ  نیب

ـ متغ نیب ۀ) رابطsig= 000/0( يدار ا) با سطح معن=948/20Fن (گذار بوده و آزمو حال اثر نیع بـا   هـا  ری

  .است دار ادرصد معن 1کمتر از  يو خطا نانیدرصد اطم 99

۱۲۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

 نـان یدرصـد اطم  99با  ینگرش مذهبمیزان  نیب  شیپ ریمحاسبه شده متغ tبا توجه به آزمون  نیهمچن

 5کمتـر از   يو خطا نانیدرصد اطم 95با  ینگرش مذهبوابسته میزان  ریدرصد با متغ 1کمتر از  يو خطا

 ریاز مقـاد  ،ونیرگرس ۀمعادل ییگو شیدر پ نیب شیپ ریو نقش متغ تیاهمبارة شده است. در دار اعندرصد م

  .بتا استفاده شده است

بـه مراتـب    »یسـت یز  طیرفتار محـ « ریمتغکه قضاوت کرد  توان یآمده م دست به يبا توجه به مقدار بتا

در انحـراف   رییـ واحد تغ کی رایز ؛مالك دارد ریمتغ ییگو شیدر پ گرید ریبا متغ سهیدر مقا يشتریسهم ب

ـ تغ 979/3 ةبه انداز یستیز  طیرفتار محمیزان  نیب شیپ ریمتغ اریتا انحراف مع شود یب مموجآن  اریمع  ریی

ـ بـه ا  تـوان  یمـ  نیبـ  شیمالك و پ يها ریمتغ نمیاو مؤثر  يو وجود ارتباط قو جیطبق نتا نیکند. بنابرا  نی

  .باشد گذار اثر یستیز  طیزان رفتار محیش میدر افزا تواند یم ینگرش مذهبکه  دیرس جهینت

  يريگ جهيبحث و نت

الزم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتبـاط    ریشه در فقدان آگاهی ،موجود زیستی محیط معضالتة بخش عمد

المللی براي  بین د عزم ملی ولذا نیازمن آید؛ به شمار میو در واقع نوعی مشکل فرهنگی  ،و طبیعت دارد انسان

  ).2014(شبیري و میبودي،  استامعه زیست در سطح اقشار مختلف ج   تقویت فرهنگ حفاظت از محیط

زیسـت بـه     با توجه به فرهنگ غنی اسالمی و تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی در حفاظت محیط

دارد و نیز با توجه به اینکه آمـوزش  عمومی که همگانی بودن آن را در ضمیر خود نهفته  اي عنوان وظیفه

هاي تأثیرگذار بر توسعه هـر کشـور اسـت، انجـام اقـداماتی در جهـت افـزایش         یکی از مؤثرترین مؤلفه

  ).2003، یمید (کردار تزیستی ضرور  هاي محیط آگاهی

سـت  یز  طیآموزش مح ،زنان یتیست در کشور ما و نقش تربیط زیگسترده مح يها با توجه به بحران

ـ پا ۀتوسـع  یطیمح ستیدن به اهداف زیت رسیدر تقو یتوجهدرخور رات یثأتواند ت ین گروه میا در دار ی

آن گـروه   يآمـوزش بـرا   يهـا  وهیق و شـ یـ هدف، عال ۀشناخت جامع یاز هر آموزشین شیداشته باشد. پ

ن یو تـدو  یاز عوامل مؤثر در طراح یستیز  طین شناخت عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار محی. همچناست

سـت و مسـتلزم   یر نیپـذ  امکـان  یآسـان  ک جامعـه بـه  یـ ر در نگرش و رفتار ییاست. تغ یآموزش يمحتوا

ازمنـد تفکـر   یگر نیش از هر زمان دیامروز ب. استالت گروه هدف یات و تمایق از روحیعم يها یبررس

ر یتـأث  یبررسـ ن پژوهش به یم. در ایهست یامور انسانهمۀ بر  ینیدات دیتق يرگذاریشه در باب تأثیو اند

و  يکشـاورز  يهـا  ان دختـر رشـته  یدر دانشـجو  یسـت یز  طیبر نگـرش و رفتـار محـ    یمذهب يها نگرش

  نور رامهرمز پرداخته شده است. امیدانشگاه پ یشناس ستیز
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 يهـا  بـا نگـرش   یمـذهب  يهـا  ان نگـرش یـ دهـد کـه م   ین پژوهش نشـان مـ  یآمده از ا دست ج بهینتا

 نـواح قـات  ین پژوهش با تحقیج ایوجود دارد. نتا يدار ابت و معنمث ۀدختران دانشجو رابط یطیمح ستیز

 يهـا  هـا و نگـرش   و ارزش یمـذهب  يهـا  ان نگـرش یدار م ابر وجود رابطه معن ی)، مبن1390و همکاران (

ـ ید يبنـد یر پایبـر تـأث   ی) مبنـ 1389( يریـ وزو  يمهدوج یشهروندان و نتا یستیز طیمح بـر نگـرش    ین

ـ  شـاه و  یفروزانو پژوهش  یستیز طیمح ـ م ۀبـر وجـود رابطـ    ی) مبنـ 1388( یول ـ ید يهـا  ان ارزشی  ین

  دارد. ییان نسبت به احساس آنان به آب همخوانیروستا

وجـود   يدار امثبت و معن ۀرابط، ان دختریدانشجو یستیز  طیو رفتار مح یان نگرش مذهبین میهمچن

ـ دار م امعن ۀبر وجود رابط ی) مبن1390و همکاران ( نواحج یبا نتااین دارد که  و  یمـذهب  يهـا  ان نگـرش ی

بـر   ی) مبنـ 1389( يریـ وزو  يمهـدو ج ین از نتایشهروندان مطابقت دارد. همچن یستیز  طیمح يرفتارها

و  زاده ییلهسـا ن پـژوهش  یست و همچنیز  طیمعطوف به حفاظت از مح يبر رفتارها ینید يبندیر پایتأث

سـت  یز  طیو عملکرد حفاظت از محـ  ینید يبندیاان پیدار م امعن ۀبر وجود رابط ی) مبن1387( نیا محمدي

ـ ید يهـا  ان ارزشیدار م امعن ۀبر وجود رابط ی) مبن1388( یول شاهو  یفروزانج ین نتایو همچن و رفتـار   ین

 کند. یت میان نسبت به آب حمایروستای

 1393و همکـاران (  يریشـب ) و 1383و همکـاران (  بنسـون ن پژوهش از نظرات یج اینتا یطورکل به

  طیدر دختـران منجـر بـه بهبـود نگـرش و رفتـار محـ        یمذهب يها ش نگرشیکند. افزا یت می) حماالف

  گردد. یدر آنان م یستیز

 ،سـت در زنـان  یز  طیمرتبط با حفاظـت از محـ   یو اخالق یمذهب يها ت نهادهین تالش در تقویبنابرا

از   ياریبسـ   ةدیـ عق  بـه . در زنـان جامعـه گـردد    یسـت یز  طیتواند منجر به گسترش نگرش و رفتار مح یم

هـا از   انسـان   شدن دور  یعنی ؛تر بزرگ  اي از فاجعه  است  يا نشانه  یطیمح  ستیز  ، بحران مسلمان  متفکران

هـا بـا    انسـان   روابط  در آن  که  بر عدالت  یمبتن  ۀجامع  کی.  خداوند است  با خواست  مطابق  که  يا یزندگ

نخواهـد    یطیمح ستیز  دچار معضالت  یراحت به ، است  دهشبرقرار   ستهیاطور ش  گر و با خداوند بهیکدی

را بـازگو   یطـ یمح سـت یل زئت مسـا یـ کـه اهم  ینید يها آموزهبایسته است  ،ن مطالبیبا توجه به ا .شد

ان ارائـه شـوند. ازآنجاکـه مـردم     یبـه دانشـجو   يریپذ جامعه یمتول يق نهادهایو از طر ییشناساکنند،  می

ن یـ شـتر از ا یب یاند و قشر سـنت  ل بودهئار قایارزش بس ینید يها آموزه يهمواره برا یخیظر تارران به نیا

آنـان را بـا آمـوزش مسـائل      یطـ یمح سـت یالت و دانـش ز یتـوان کمبـود تحصـ    یها متأثرنـد، مـ   آموزه

مـثالً  ؛ ردیهـا صـورت پـذ    ن روشیتـر  ییتواند با ابتدا ین عمل میدر مساجد جبران کرد. ا یطیمح ستیز

  د.رنگذابدر مساجد به بحث  یراحت بهرا  ک زبالهینظافت محله و تفکتوانند مسئلۀ  می افراد مسن
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