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 مقدمه و بیان مسأله

 فرهنگ، اقتصاد، ساخت، انسان منابع شامل منابع طبیعی، و است فراگیر یموضوع زیست محیط   

 تعادل در درگیر، عوامل سالم تمام محیط زیست در. شودمی سیاسی نظام و روابط اجتماعی

 زدنبرهم توانمی را زیست محیط تخریب. (39: 6931قرار دارند )اکبری راد،  یکدیگر با اکولوژیکی

 صورت به هوا و خاك و آب مثل زمین، طبیعی   هایمحیط در تعادل این. دانست اکولوژیکیتعادل 

( بنابراین اگر تعادل محیطی به هم بخورد 90: 6931)اسحاقی و همکاران،  نهفته است خدادادی

 .گرددمحیطی میزیستمنجر به ایجاد مشکالت 

های جدید و جدی مواجه کرده جهانی زندگی مردم جهان را با چالش محیطی زیستمشکالت 

ها مصون نبوده است. طبق گفته موسسه صلح ها، معضالت و نگرانیاست. کشور ما نیز از این چالش

شود، محیطی ایران احساس میزیستالوقوع جهانی، درحال حاضر خطری که از جانب بحران قریب

شاخص عملکرد  بر اساس .از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است تربه مراتب بیش

فاکتور محیطی چون  11که از سوی دانشگاه ییلو کلمبیا انجام شده و   1010محیطی سال زیست

کشور  639بود، ایران از میان  کردهوهوایی بررسی منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، تغییرات آب

 (. 1010، 6محیطی)گزارش شاخص عملکرد زیست »قرار گرفت 13مورد مطالعه، در جایگاه 

محیطی، اجتماعی و زیستهای کالبدی، شهرها با مشکالت زیادی در زمینهامروزه کالن

باری برای همراه گسترش روزافزون شهرنشینی، نتایج زیانفرهنگی روبرو هستند. افزایش جمعیت به

است که در شهرهای مهم کشور، شهر شیراز همراه داشته است. یکی از کالنگونه شهرها بهاین

 یازاندازهرو بوده است. جمعیت بیشبهمحیط زیست رو حوزههای اخیر با مشکالت متعددی در سال

موقعیت توپوگرافی شهر،  (،رویه استهای بیریزی صحیح و بارگزاریبرنامهعدم که نتیجه)شیراز 

 ساتیتأسکمبود امکانات و  های عمده تولید و توزیع کاال،واحد و استقرار صنایع بزرگوارونگی هوا، 

محیطی و بسیاری معضالت دیگر منجر به ایجاد عدید زیستترافیک ، هاآوری و تصفیه پسماندجمع

؛ اکبری و 6993شده و زیستن مطلوب در این شهر را با چالش روبرو کرده است )گلکار و فرهمند، 

 (.613: 6939همکاران، 

جود آمده است و درواقع انسان در حکم عامل وها بهبسیاری از این مشکالت توسط انسان

قسمت ( و 34: 6993رود )صالحی عمران و آقا محمدی، شمار میتأثیرگذار و قربانی این بحران به

دست خود ایجاد کرده شود که خود بهرفع مشکالتی می صرفش اعظم پول، منابع و انرژی و خالقیت

های افراد ای از کنشمحیطی، مجموعهرفتارهای زیستاز نظر مفهومی،  .(39: 6993، 1میلر) است

های خاص جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع، احساسات، تمایالت و آمادگی

(. 61: 6936میمندی و همکاران،  زادهیحاجشود )زیست را شامل میبرای رفتار نسبت به محیط
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شود که فرد هنگام مواجهه با محیط زیست از خود درواقع، رفتار زیست محیطی، به رفتاری گفته می

دهد و این رفتار براساس نظام اجتماعی، شخصیتی و فرهنگی هر فرد متفاوت است. این نشان می

تواند منفی و غیرمسئوالنه باشد. و یا می باشد تواند مثبت و در جهت حفظ محیط زیسترفتار می

های محیطی دارای شاخصشود. رفتار زیسته فرد میرفتار مثبت منجر به کنش آگاهانه و مسئوالن

 ز آن در این تحقیق مصرف انرژی و استفاده بهینه و استاندارد است.امتعددی است که مراد 

 ینیبشیپ. یکی از معیارهای گام نخست است آن بر مؤثرشناسایی عوامل  ،جهت تغییر در رفتار

 دیگران، با داشتن ارتباط از حسی را معنوی سالمت محیطی، سالمت معنوی است.زیسترفتارهای 

 و 6کردند )هاکز تعریف متعالی قدرت یک با ارتباط و اعتقاد داشتن و زندگی در هدف و معنی داشتن

تواند از طریق اتصال بشر به قدرت متعالی و ایجاد (. سالمت معنوی می936 : 6331 ، همکاران

محیطی مسئوالنه شود. زمانی که مردم احساس کنند هدف در زندگی، منجر به رفتار زیست

های رفتارشان تحت نظارت یک قدرت واالست است که جهان را منظم و برای استفاده تمام نسل

تری داشته و حفظ محیط بشری، گیاهی و جانوری آفریده، نسبت طبیعت و حفظ آن درك کامل

 شود.تبدیل می شانیزندگزیست به هدفی بزرگ در 

 یسالم ستیز طیبه جوانان محتاج است و اگر قرار است مح اساساً ستیز طیمحفی، از طر

ارتباط برقرار کرده  یجامعه محلو که بتوانند با مردمان  میاز جوانان دار یبه گروه ازین میداشته باش

مذاکره و آموزش  به اقیکه با اشت یجوانان ؛شده کمک کنند بیتخر یهاجنگلمناطق و  یایو به اح

اغلب جوانان  ،گرید یی. از سو(6931کنند )درویش، محیط زیست را تخریب میکه  ی بپردازند،کسان

-به لذا. پندارندمیو خود را باری بر دوش جامعه  کنندینمبودن  دیو احساس مف اندمواجهبا بحران 

در  یتفکر نیچن عدر رف یاریبس ریتأث تواندیماست که  یامقوله ستیز طیرسد که محینظر م

 توانندیماجتماع،  یواسطه نقش بازیگران توانای عرصهجوانان به طور خالصه،به جوانان داشته باشد.

 طیمح حوزهدر  و رفتار زیست محیطی مناسب جنبش اجتماعی مثبت، یسازآگاهجریان  گذارهیپا

-پی آن است که رفتار زیست شده، پژوهش حاضر درتوجه به مطالب بیانبا  .باشند کشور ستیز

مورد ارزیابی قرار را  شانیمعنومحیطی جوانان شهر شیراز را بررسی کرده و رابطه آن با سالمت 

محیطی جوانان شهر شیراز چگونه است و چه دهد و به این پرسش پاسخ دهد که رفتار زیست

  ارتباطی با سالمت معنوی آنان دارد؟

 پیشینه تجربی

های های دینی در حل بحراننقش آموزه»( تحقیقی باعنوان 6993بیدهندی و همکاران )
 توانمیاز جمله نتایج این پژوهش  اند.انجام دادهتحلیلی و فلسفی با روش را  «زیست محیطی
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مبنایی دینی در  یهاحلراهمحور و ارائه محیطی با نگاهی نو و دینبحران زیست مسئلهپرداختن به 

 .اشاره کرداین خصوص و نیز وجود شر در هستی در صورت تقابل انسان با محیط زیست را 
بررسی جایگاه محیط زیست در اسالم »( در تحقیقی باعنوان 6931ابراهیم ساالری و همکاران )

اند که یجه رسیدهاند و به این نتای انجام دادهکتابخانه -با روش اسنادی« و نقش آن در توسعه پایدار

محیطی، با کاهش اثرات خارجی منفی زیست تواندیماجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسالم 

زمینه تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی را ایجاد کرده و از این طریق بستر مناسبی برای 

 .محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند

با روش  ، «دین، اخالق و محیط زیست» ( در تحقیقی باعنوان6939)نبوی و شهریاری 

اند و به این نتیجه انجام دادهشهروندان شهر اهواز بر روی  پرسشنامهتکنیک با استفاده از  پیمایش و 

و  یطیمحزیست قخالا ،لیتسئوم سحساا یمتغیرها نیب یو معنادار میرابطه مستقاند که رسیده

 یمبان یقیتطب یبررسهمچنین  وجود دارد. یستزمحیط حفظ ریو متغ ینید یهاارزش یایاح

نگرش به جهان  یانهگو لیدلکه اسالم به داد نشان ستیزطیاسالم و جهان غرب در اخالق مح

 برخوردار است. یعامل انسان یفکر تیهدا یبرا یترو اصول مستحکم یاز مبان ،یهست

زیستی گردشگران دریاچه رفتارهای محیط»( تحقیقی باعنوان 6931زاده )حبیبی و مصطفوی
داده انجام گردشگران دریاچه زریوار شهرستان مریوان نفر از   190را با روش پیماش در بین  «زریوار

بین سطح تحصیالت، چگونگی مسافرت و نوع اقامت بر  معناداری رابطهاند که و به این نتیجه رسیده

 .دارد وجود های محیط زیستی گردشگرانمیزان رفتار

رفتار و نگرش زیست محیطی شهروندان باالی »( در تحقیقی باعنوان 1069) 6کاسالو و اسکاریو
محیطی ارتباط مثبت و های قوی و رفتار زیستاند که بین نگرشدریافته «سال اسپانیایی 69

 .است دشدهییتأمحیطی رفتار زیستمعناداری وجود دارد. در این تحقیق رابطه سن و تحصیالت با 

 دهند. محیطی را از خود نشان میاز مردان رفتارهای طرفدار زیستهمچنین زنان بیش 

تأثیر طبقه و متغیرهای فرهنگی بر رفتارهای زیست »( تحقیقی باعنوان 1066) 1لیدلی
های مختلف های جمع آوری شده از طریق آژانسرا در شهر ماساچوست و بر روی داده «محیطی

ایالتی انجام و به این نتیجه رسید که طبقه اجتماعی تأثیر معناداری بر روی رفتار زیست محیطی 

 شهروندان همچون بازیافت و عدم استفاده از خودروهای شخصی دارد.  

عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهای حامی محیط »عنوان با( در تحقیقی 1060) 9مهمت اوغلو
عنوان نمونه بررسی قرار داده است. تعدادی از مردم نروژ را به ،«های تفریحیزیست در خانه و محیط

دهد که درآمد، اند. نتایج این تحقیق نشان میسال نروژ بوده 69شهروندان  ازنفر  6004نمونه وی 

ی و هنجارهای شخصی رابطه مثبتی با رفتارهای حامی محیط محیطهای زیستجنس، نگرانی
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تری برای انجام رفتارهای حامی محیط زیست از خود نشان . همچنین زنان تمایل بیشدارندزیست 

 دهند. می

نقش تنوع قومی در اعتقاد و رفتار زیست »( تحقیقی باعنوان 1004و همکاران ) 6جانسون
-های مختلف و رفتارهای زیستتیجه رسیدند که بین قومیتو به این نداده را انجام  «محیطی

های آنان به این نتیجه رسیدند که بین سفیدپوستان و اقلیت .محیطی تفاوت معناداری وجود دارد

  قومی در این زمینه تفاوت معناداری وجود دارد.

محیطی را ی سالمت معنوی و رفتار زیسترابطه، پژوهشی که با مروری بر ادبیات تحقیق 

یی که هاپژوهش دهدیمنشان  هاافتهمورد تحلیل و تبیین قرار دهد، مشاهده نشد و ی ماًیمستق

، انددادهی قرار بررس موردمحیطی را جداگانه، هر یک از مفاهیم سالمت معنوی و رفتار زیست طوربه

لذا عدم  .اندپرداخته ررگذایتأثاین دو متغیر در قالب عوامل  ریتأثغیرمستقیم و ضمنی به  صورتبه

محیطی به سمت ها برای تغییر رفتار زیستریزیشود تا برنامهانجام این قبیل تحقیقات باعث می

رفتار مطلوب و مسئوالنه به درستی صورت نگیرد. اگرچه تحقیقات گوناگون به بررسی متغیرهای 

اند، اما تحقیقاتی در زمینه ارتباط محیطی پرداختهای و جمعیتی و ارتباط آن با رفتار زیستزمینه

انجام نشده است. لذا تحقیق  یطیمحستیزمجموع این عوامل به عالوه سالمت معنوی با رفتار 

ای و جمعیتی محیطی و عوامل زمینهحاضر به بررسی ارتباط متغیر سالمت معنوی و رفتار زیست

 پرداخته است.  

 چارچوب نظری

عنوان بهزیستی تحت 6336ستین بار توسط دیوید او موب رگ  در سال سالمت معنوی نخ

. کردیبیش از همه بر بهزیستی شخصی فرد و ارتباط با خدای او تأکید ماو معنوی مطرح شد و 

 سالمت معنوی شکلی از تجربه معنوی انسان در دو چشم انداز مختلف است:

 شانیمعنوسالمت مذهبی که بر چگونگی درك افراد از سالمتی در زندگی  اندازچشم: الف

 با قدرتی باالتر ارتباط دارند، متمرکز است. کهیهنگام

اجتماعی و روانی افراد متمرکز است. سالمت  یهاینگرانسالمت وجودی که بر  اندازچشم: ب

 سونی)ال کندیم، بحث شوندیمزگار چگونه افراد با خود، جامعه یا محیط سا کهنیاوجودی در مورد 

 ،6399.) 

یک بعد عمودی و  از متشکل عدیچندب یاسازهسالمت معنوی  1طبق نظر موبرگ و بروسک

و بعد افقی آن به احساس هدفمندی و  باخدا یک بعد افقی است. بعد عمودی آن به ارتباط

: 6993)دهشیری و همکاران،  مندی در زندگی بدون درنظر گرفتن مذهب خاص اشاره داردیترضا

                                                           
1 -Johnson 
2 -Muberg & bruseck 
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متعالی  به صورت ابعاد فردی، اجتماعی، محیطی و را  فیشر نیز ابعاد سالمت معنوی (.641-613

 نیروی به اعتقاد شامل معنوی سالمت یهایژگیو مدل این در .(6339، 6است )فیشرکرده مطرح 

 حمایتی یهاستمیس و خود وجودی تمامیت حفظ درونی، هماهنگی دیگران، با ارتباط به نیاز مافوق،

همچنین،  (.43-13: 1060با جهان پیرامون است )فیشر،  ارتباط حس و طبیعت از مراقبت قوی،

 داند:( سالمت معنوی را متشکل از عناصر زیر می6999) 1وست

 .شودیمفرامادی تجربه  عنوان خدای مشخص فرد، خود فراتر یا بعد. بعد روحانی یا فرامادی: که به6

 معنادار پر کرد. توان با زندگیوجودی را می . معنا و هدف در زندگی: به این معنا که خأل1

 . داشتن رسالت در زندگی: فرد معنوی نوعی احساس وظیفه و تعهد دارد.9

 .است مقدس زندگی سراسر اینکه دیگر و است تقدس از مشهون زندگی: زندگی تقدس . 4

 توانیم روحی و معنوی مسائل در که مادیات، در نه را رضایت مادی: یهاارزش به توجهیبی . 1

 .یافت

 اینکه و اجتماعی عدالت احساس داشتن قرارگرفتن، دیگران تأثیر تحت معنای به دوستی:  نوع . 1

 .هستیم آفرینش از بخشی ما همه

تمایل دارد که این  و کشدیمگرایی: فرد جهانی بهتر را در ذهن به تصویر م یا آرمانیسآل. ایده3

 آرمان را برآورده سازد.

 بخشند.رنگ و روح می . آگاهی از تراژدی: درد، مصیبت و مرگ قسمتی از زندگی هستند و به آن9

، به این شودیم بودن و نحوه زیستن یهاجنبهبودن واقعی موجب تغییر همه . معنویت: معنوی3

 دارد. از معنویت ریشه معنا که معنویت عصر جدید، در تجربه خود افراد

با این استدالل که در وهله اول مردم تصمیمات رفتاری خود را بر پایه  9آیزن و فیش بین،

کنند، در وهله دوم مردم نتایج عملکرد بررسی معقول و منطقی اطالعات در دسترس انتخاب می

برای  6331سال  دهند، مدل عمل منطقی را درخود را قبل از اتخاذ تصمیم مورد توجه قرار می

های حاکم بر نظریه کردند سپس با توجه به محدودیت یزیرطرحو توضیح رفتار فرد  ییگوشیپ

خصوص در مورد رفتارهایی که تحت کنترل ارادی افراد نیستند، عامل کنترل رفتاری درك شده به

 6330 یههد یلاوادر  نیزآ یبوسیله( و 6331، 4را اضافه و  نظریه مورد نظر را بسط دادند )گادین

ریزی شده نام گرفت و مدل رفتار برنامه یددگر دپیشنها گاهانهآ رفتااز ر کلی لمد یک انبهعنو

در  هشد کرذ عاملدو  رکنادر  راسومی  نظریه عامل ین( در ا6333) نیزآ ینا(. بنابر1004 ،1نیزآ)

 که مانی. زدمیشو گفته هشددرك  رفتار لکنترآن  به که ساخت حمطر منطقی عمل ینظریه

آن  تمایلو  قصدروی  بر رفتار یک منجاا سختی یا سانیآ ،باشند ثابت هنیذ یهارهنجاو  شنگر
                                                           
1-Fisher  
2- West 
3- Ajzen & Fishbein 
4 -Godin 
5-Ajzen 
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 تا کندیم شتال هشددرك  ریفتار لکنتری زهسا دجوو با ریتئو ین. اشتاگذ هداخو ثرا رفتار

از  یترگسترده یدامنه قعدر وا( 6331کند )مادن و همکاران،  ینیبشیپنیز ارادی را  غیر یهارفتار

 6)استیج ردیگیم نظررا در  هشددرك  رفتار لکنترو  محیطی غیر یهازهیانگ صبهخصو را هارفاکتو

 رفتاآن ر منجاا به تمایل یمستقیماً بوسیله رفتار که ستا ینآن ا ساسیا ض(. فر1003و همکاران، 

 رفتار لکنترو  هنیذ یهارهنجا ر،فتاآن ر به نسبت شنگر تأثیر تحت تمایل ینو ا شودیم تعیین

کند؛ (. در واقع این مدل وقوع یک رفتار ویژه را پیش بینی می6336 ن،یزآ) ردیگیم ارقر هشددرك 

فرد قصد انجام رفتار را داشته باشد. طبق این مدل قصد انجام یک رفتار توسط سه  کهنیامشروط بر 

 شود:می ینیبشیپعامل 

 به انجام آن رفتار داشته باشد )نگرش(فرد دیدگاه مثبتی نسبت  -6

 باشد )هنجارهای انتزاعی(فرد احساس کند برای انجام آن رفتار تحت فشار اجتماعی می -1

 (. 313: 6931رفتار را انجام دهد )صندوقی و همکاران،  تواندمیفرد احساس کند  -9

 یبه خوب یتئور یهاکه سازه دهدمیشده نشان  یزیررفتار برنامه یتئورفراتحلیل مطالعات 

 لیالزم به ذکر است که به دل(. 1006)آرمیتیج،  کنندیم ینیش بیقصد و بعد از آن رفتار را پ

 یآگاه رییبه فرد اجازه بروز رفتار را ندهد، تغ طیممکن است مح نکهیرفتار و ا یهایدگیچیپ

)جاللی و  رفتار نخواهد شد رییمنجر به تغ شهینگرش هم ریینگرش و تغ رییمنجر به تغ شهیهم

 (. 10: 6939همکاران، 

 شنگر ص،خا یهاتیواقعاز  نشدا که ستا ینا بر ضفر ش،نگر یگیرازهندا ایبر خیرا یلگوهاادر  

کند در صورتی که افراد قانع نشوند ( بیان می6339) نیزآ نمونه ایبر. زدمیسا متأثررا  هانآ به

 ننساا نشو دا شتدا هندانخوآن  به منفی شنگر هاآن ،نددار نقش محیط دینابودر  خاصی ملاعو

 نظریه ینا مطابق ترتیب،بدین (.6333، 1)کایزر زدمیسا متأثررا  محیط بهوی  شنگر عنو ،محیط به

آن  به مثبت شنگر که هنددمی منجاا یستمحیطیز مثبت یپیامدها با ریفتار تیرصو در ادفرا

و  کنند حمایت گونهنیارا ها آنو  شتهرا دا عملآن  رنتظااها آناز  انیگرد ،باشند شتهدا رفتار

در  (.1069)کلوکنر و همکاران، ببینند  نمنداتوو  درقاآن  به تمایلو  رفتاآن ر منجاا ایبررا  نشادخو

 یستمحیطیز رفتا. رشودیم گرفته نظردر  نیز نیوبیر ملاعو تأثیر هشد ییزربرنامه رفتار ینظریه

 یستمحیطیز رفتار مثالً. دارد ارقر دفر لکنتراز  رجخا ملاعواز  یاگسترده یمنهدا تأثیرتحت

-بیانبه. باشد هشد همافر ریساختاظ لحابه نمکاا ینا که ستا میسر دفر ایبر مانیز بالهز تفکیک

نظریه  لذا. کندیم ترارشود یا ترآسانرا  یستمحیطیز یهارفتار منجاا موقعیتی یهارفشا ،یگرد

                                                           
1-Steg  
2- Kaiser 
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)کایزر و همکاران، میباشد  نیز ادفرا لکنتراز  رجخا ریفتار یهارفشا شامل هشد ییزربرنامه رفتار

 (.6331 ،همکارانو  6مانستد؛ 6333

های پژوهش به ، چارچوب نظری ترکیبی برای تبیین فرضیهشدهیمعرفهای با توجه به نظریه

ریزی شده و باور تحلیلی این نظریه به نقش نگرش کار گرفته شده است. براساس نظریه رفتار برنامه

توان به تأثیر سالمت معنوی بر رفتارهای محیط زیستی گیری رفتار میو رفتار ادراك شده در شکل

های توحیدی مأبانه، هدف گیری عقاید و نگرشنوی منجر به شکلکه سالمت مع آنجاپرداخت. از 

شود، انسان طبیعت را مخلوق خداوند دانسته و خود را در گر بودن خداوند مینگر و نظارهمحور، معنا

نماید. تری را نسبت به محیط زیست اتخاذ میبرابر آن مسئول بداند و در نهایت رفتارهای مسئوالنه

سالمت وجودی، افراد جامعه نگران مسائل پیرامون خود از جمله مسائل محیط  زبراساس چشم اندا

تر با محیطی هستند و این نگرانی منجر به ایجاد دغدغه محیط زیستی و در نهایت سازگاری بیش

تر با خداوند شود دیدگاه سالمت مذهبی نیز ارتباط بیشمحیط و رفتار مسئوالنه زیست محیطی می

 دانسته است.  تر نسبت به محیط پیرامون و رفتار مناسب محیطیسیت بیشرا منجر به حسا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 سالمت یانجیمبه رازیش شهر جوانان یطیمحستیز رفتار نییتب یمفهوم مدل: 1 شماره مدل
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 های پژوهشفرضیه

 محیطی جوانان شیراز رابطه معناداری وجود دارد.رسد بین سالمت معنوی و رفتار زیستنظر میبه

                                                           
1 -Manstead 
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 معناداری وجود دارد.محیطی جوانان شیراز رابطه رسد بین سالمت مذهبی و رفتار زیستنظر میبه

 محیطی جوانان شیراز رابطه معناداری وجود دارد.رسد بین سالمت وجودی و رفتار زیستنظر میبه

 محیطی جوانان شیراز تفاوت معناداری وجود دارد.رسد بین جنسیت و رفتار زیستنظر میبه

 معناداری وجود دارد. محیطی جوانان شیراز تفاوترسد بین وضعیت تأهل و رفتار زیستنظر میبه

 محیطی جوانان شیراز تفاوت معناداری وجود دارد.رسد بین قومیت و رفتار زیستنظر میبه

محیطی جوانان شیراز ارتباط معناداری وجود رسد بین میزان تحصیالت و رفتار زیستنظر میبه

 دارد.

 ارتباط معناداری وجود دارد. محیطی جوانانپدر و رفتار زیست رسد بین میزان تحصیالت نظر میبه

 محیطی جوانان ارتباط معناداری وجود دارد.رسد بین میزان تحصیالت مادر و رفتار زیستنظر میبه

 محیطی جوانان شیراز ارتباط معناداری وجود دارد.رسد بین طبقه اجتماعی و رفتار زیستنظر میبه

 یشناسروش

جوانان آماری، کلیه  یاست. جامعه بوده روش پیمایشیشده در این پژوهش، کار گرفتهروش به

دست آمد، اما برای نفر به 993ه نمون یاندازه ،6با استفاده از فرمول کوکراناند که شهر شیراز بوده

گیری از روش نمونه همچنین .نفر افزایش یافت 400 نمونه به یتر، اندازهدستیابی به برآوردی دقیق

گیری، با توجه روش نمونه یندر ا .ها، استفاده شده استجهت یافتن نمونه ایای چندمرحلهخوشه

ها، سپس از میان خوشه ؛ها چند خوشه انتخاب گردیدبه هدف اصلی تحقیق، ابتدا از میان خوشه

ها های آن، متناسب با تعداد بلوكرفته از هر خوشه با شمارش بلوكگیری انجام گرفت و رفتهنمونه

 ابزار تحقیق د.شصورت تصادفی از بین خانوارهای هر خوشه انتخاب ها بهنمونه در هر خوشه،

( 6931میرفردی و همکاران، ) محیطیرفتار زیست اسیبود که با استفاده از مق استانداردپرسشنامه 

مقیاس رفتار  رای تعیین پایاییب سنجیده شد.( 6391، پولوتزین و الیسونسالمت معنوی ) اسیمق و

مقدار آن  که شده است استفاده ، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخیطیزیست مح

 استفادهو بعد  91/0همچنین میزان آلفای کرونباخ بعد مصرف انرژی برابر با است.  34/0برابر با 

نیز از ضریب مقیاس سالمت معنوی  باشد. برای ارزیابی پایاییمی33/0بهینه و استاندارد برابر با 

همچنین مقدار   بوده است 33/0پایایی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد که میزان آن برابر با 

بوده  31/0و بعد سالمت مذهبی برابر با  31/0ضریب آلفای کرونباخ بعد سالمت وجودی برابر با 

 شده است. لیتحل و هیتجز SPSS افزارنرمی لهیوسبههای پرسشنامه است. در نهایت داده

 

 

                                                           
1 -Cochran 
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 های تحقیقتعریف مفهومی و عملیاتی متغیر

 محیطیرفتار زیست

مسئوالنه )مثبت( یا غیرمسئوالنه )منفی( است که انسان در برخورد با محیط زیست از  یرفتار

از کار میرفردی و همکاران  برگرفته(. این مقیاس 1001و آجیمن،  6دهد )کلماسخود بروز می

های باشد که دارای دو شاخص مصرف انرژی و استفاده بهینه و استاندارد است. گزینه( می6931)

« زیاد نسبتاً»، «متوسط»، «کم»، «خیلی کم»قسمتی شامل موارد  1جواب این متغیر در یک سنجه 

 بوده است.« خیلی زیاد»و 

 سالمت معنوی

را با اصطالح حالتی از بودن، احساسات مثبت، شناخت ارتباط فرد  سالمت معنوی گومز و فیشر

کنند که در صورت دارا بودن آن با خود، دیگران و یک نیروی ماورایی و نیز فطرت تعریف می

)سالمت معنوی( فرد احساس هویت، کمال، رضایتمندی، لذت، خرسندی، زیبایی، عشق، احترام، 

شود )گومز و فیشر، کند و دارای هدف و جهت زندگی مینگرش مثبت، آرامش، توازن درونی می

سؤال آن سـالمت  60که  باشد( می6391) پولوتزین و الیسوناین مقیاس، برگرفته از کار ( 1009

 کیدر  ریمتغ نیجواب ا یهانهیگز .سنجدسـؤال دیگـر سالمت وجودی فرد را می 60مـذهبی و 

 «موافقم کامالً »و  «موافقم»، «بی نظرم»، «مخالفم»، «مخالفم کامالً»شامل موارد  یقسمت 1سنجه 

 .بوده است

 هااطالعات و داده

 های توصیفیالف: یافته

اند و مطابق ای تحقیق نمایش داده شدهدر این جدول متغیرهای جمعیت شناختی و زمینه

جوانان  9/91عیت تأهل، ند. از نظر وضاها مرد بودهدرصد از آن 43درصد جوانان زن و  16نتایج آن 

تر پاسخگویان اند. همچنین با توجه به اطالعات جدول، بیشدرصدشان متأهل بوده 6/63مجرد و 

ترین آنان دارای مدرك کارشناسی ارشد و درصد( و کم 9/16دارای مدرك فوق دیپلم و کارشناسی )

د خود را متعلق به طبقه تر افرای اجتماعی بیشاند. از لحاظ طبقهدرصد( بوده 9/63دکتری )

اند. بیشتر جوانان) دانستهی باال میدرصد( از افراد خود را متعلق به طبقه 1/1(  و )1/19متوسط )

های ذکر نشده در درصد  از آنان متعلق به سایر قومیت 9/1درصد( از لحاظ قومی فارس و  1/43

( درصد 1/19پدر خود را کارشناسی ) اند. همچنین اکثر پاسخگویان، میزان تحصیالتپرسشنامه بوده

 اند. ( بیان کرده9/96و  بیشترین میزان تحصیالت مادر خود را )دیپلم، 

 

 

                                                           
1 -Kollmuss & Agyeman 
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 شناختی پاسخگویانای و جمعیت: توصیف متغیرهای زمینه1جدول شماره 

 طبقات متغیر نام متغیر
فراوا

 نی
 درصد

نام 

 متغیر
 طبقات متغیر

فراوا

 نی
 درصد

 زن جنسیت

 مرد

104 

631 

%16 

%43 

وضعیت 

 تأهل

 مجرد

 متأهل

996 

19 

9/91 

6/63 

 فارس قومیت

 ترك

 لر

 بلوچ

 سایر

639 

19 

33 

94 

66 

1/43 

1/64 

9/14 

1/9 

9/1 

میزان 

تحصیال

 ت

 دیپلم و زیر دیپلم

 و کارشناسی  پلمیدفوق 

 کارشناسی ارشد و دکتری

 

116 

603 

16 

9/16 

9/63 

1/63 

طبقه 

 اجتماعی

 پایین

 پایینمتوسط رو به 

 پایین

 متوسط رو به باال

 باال

33 

601 

664 

10 

11 

9/14 

9/11 

1/19 

61% 

1/1 

میزان 

تحصیالت 

 مادر

 زیر دیپلم

 دیپلم

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

34 

613 

600 

41 

94 

1/19 

9/96 

11% 

9/66 

1/9 

میزان 

تحصیال

 ت پدر

 زیر دیپلم

 دیپلم

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

604 

601 

664 

16 

11 

11% 

1/11 

1/19 

9/61 

9/1 
 

( در سطح باال قرار دارد و 9/31،  میزان سالمت معنوی اکثر جوانان )1با توجه به جدول شماره 

نفر از آنان سالمت معنوی پایینی دارند همچنین میزان رفتار محیط زیستی جوانان ) رفتار  43تنها 

ر سطح کم باشد و میزان رفتار زیست محیطی جوانان دمی 9/16مسئوالنه( در حد متوسط و برابر با 

 یکسانی قرار دارد. باًیتقرو زیاد وضعیت 

 : توصیفی از میزان رفتار زیست محیطی و سالمت معنوی جوانان شهر شیراز8جدول شماره 

 میزان رفتار زیست محیطی فراوانی درصد

9/69 

9/16 

1/63 

31 

143 

39 

 کم

 متوسط

 زیاد

 میزان سالمت معنوی

9/61 

%61 

9/31 

43 

10 

136 

 کم

 متوسط

 زیاد
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 ب: آمار استنباطی

محیطی جوانان شیراز تفاوت رسد بین جنسیت و رفتار زیستنظر می: به1فرضیه 

 معناداری وجود دارد. 

که آیا تفاوت معناداری بین میانگین نمرات زنان و مردان و رفتار زیست محیطی برای بررسی این

، 9مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج جدول شماره آنان وجود دارد یا خیر، از آزمون  تی

 تفاوت معناداری بین میانگین نمرات زنان و مردان و رفتار زیست محیطی آنان وجود دارد. 

 جنسیت بر اساس: بررسی تفاوت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان 3جدول شماره 

سطح 

 معناداری
T 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 نام متغیر فراوانی میانگین

 جنسیت 400 43/6 99/6 333/0 41/1 061/0

 

رسد بین وضعیت تأهل و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز : به نظر می8فرضیه 

 تفاوت معناداری وجود دارد. 

، به بررسی تفاوت معنادار بین وضعیت تأهل جوانان و رفتار زیست محیطی آنان 4جدول شماره 

محیطی آنان  پرداخته است که با توجه به نتایج جدول، بین وضعیت تأهل جوانان و رفتار زیست

 ( وجود دارد.009/0تفاوت معناداری در سطح )

 وضعیت تأهل بر اساس: بررسی تفاوت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان 0جدول شماره 

سطح 

 معناداری
T 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 فراوانی میانگین

نام 

 متغیر

034/0 90/6- 01/6 31/6- 46/6 400 
وضعیت 

 تأهل

 

رسد بین قومیت و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز تفاوت نظر می : به3فرضیه 

 معناداری وجود دارد.

که آیا بین وضعیت تأهل جوانان و رفتار زیست محیطی آنان تفاوت معناداری برای بررسی این

 1ی مستقل استفاده شده است که با توجه به نتایج جدول شمارهوجود دارد یا خیر، از آزمون تی  

 وجود ندارد.ین قومیت جوانان و رفتار زیست محیطی آنان تفاوت معناداری ب

 قومیت بر اساس: بررسی تفاوت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان 5جدول شماره 
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سطح 

 معناداری
T 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 نام متغیر فراوانی میانگین

 قومیت 400 00/1 013/0 61/6 60/6 91/0

رسد بین طبقه اجتماعی و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز : به نظر می0فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد. 

ی اجتماعی و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز ی بین دو متغیر طبقهبرای بررسی رابطه

، بین 1ی شمارهطرفه استفاده شده است. با توجه به نتایج جدول از آزمون تحلیل واریانس یک

 ی اجتماعی و رفتار زیست محیطی جوانان ارتباط معناداری وجود دارد. طبقه

 

 یطبقه اجتماع: بررسی تفاوت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان بر اساس 1جدول شماره 

سطح 

 معناداری
F 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 نام متغیر فراوانی میانگین

 طبقه اجتماعی 400 10/1 019/0 63/6 11/4 006/0

رسد بین میزان تحصیالت و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز : به نظر می5فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد. 

برای سنجش ارتباط بین متغیرهای میزان تحصیالت و رفتار زیست محیطی جوانان نیز از 

، بین میزان تحصیالت 3ی طرفه استفاده شده است که با توجه به جدول شمارهتحلیل واریانس یک

 ( وجود دارد. 001/0رابطه معناداری در سطح ) یطیمحستیزو رفتار 

 ین رفتار زیست محیطی جوانان بر اساس میزان تحصیالت:  بررسی تفاوت میانگ7جدول شماره 

سطح 

 معناداری
F 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 نام متغیر فراوانی میانگین

001/0 14/1 331/0 093/0 19/6 400 
میزان 

 تحصیالت

رسد بین میزان تحصیالت پدر و رفتار زیست محیطی جوانان شهر : به نظر می1فرضیه 

 شیراز رابطه معناداری وجود دارد. 

ی بین دو متغیر میزان تحصیالت پدر و رفتار زیست محیطی جوانان شهر برای بررسی رابطه

، بین 9ی یج جدول شمارهاست. با توجه به نتا شدهاستفادهطرفه شیراز از آزمون تحلیل واریانس یک

 میزان تحصیالت پدر و رفتار زیست محیطی جوانان ارتباط معناداری وجود دارد. 
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: بررسی تفاوت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان بر اساس میزان تحصیالت 2جدول شماره 

 پدر

سطح 

 معناداری
F 

انحراف 

 معیار
 میانگین خطای استاندارد

فراوان

 ی
 نام متغیر

001/0 
90/

9 
69/6 013/0 41/1 400 

میزان 

 تحصیالت پدر

رسد بین میزان تحصیالت مادر و رفتار زیست محیطی جوانان شهر : به نظر می7فرضیه 

 شیراز رابطه معناداری وجود دارد. 

برای سنجش ارتباط بین متغیرهای میزان تحصیالت مادر و رفتار زیست محیطی جوانان نیز از 

، بین میزان تحصیالت 3ی طرفه استفاده شده است که با توجه به جدول شمارهتحلیل واریانس یک

 ( وجود دارد. 06/0مادر و رفتار زیست محیطی رابطه معناداری در سطح )

وت میانگین رفتار زیست محیطی جوانان بر اساس میزان تحصیالت : بررسی تفا1جدول شماره 

 مادر

سطح 

 معناداری
F 

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد
 نام متغیر فراوانی میانگین

066/0 13/9 10/6 010/0 43/1 400 

میزان 

تحصیالت 

 مادر

شیراز رسد بین  سالمت معنوی و رفتار زیست محیطی جوانان شهر : به نظر می2فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد.

و  **/.931با توجه به مقدار ضریب همبستگیچنین ، هم60جدول شماره  با توجه به اطالعات

رابطه رفتار زیست محیطی آنان و  سالمت معنوی جوانان شهر شیراز بین 000/0داری اسطح معن

سالمت  نیب داراو معن مثبت یوجود رابطه یدهندهنتایج این آزمون، نشان. داری وجود داردامعن

. هر چه سالمت معنوی جوانان باشددرصد می 33در سطح  معنوی و رفتار زیست محیطی جوانان

 شود. تر میافزایش یابد، به همان نسبت رفتار زیست محیطی )رفتار مسئوالنه(در جوانان بیش

 طی جوانان: همبستگی بین  متغیرسالمت معنوی با رفتار زیست محی10جدول شماره 

 نام متغیر سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 سالمت معنوی /.000 **931/0
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رسد بین سالمت وجودی و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز : به نظر می1فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد.

درصد با رفتار زیست محیطی را  33بعد سالمت معنوی )سالمت وجودی( رابطه معناداری در سطح 

سالمت  بین 000/0داری او سطح معن **/. 933توجه به مقدار ضریب همبستگیدهد. با نشان می

  داری وجود داردارابطه معنرفتار زیست محیطی آنان و  وجودی جوانان شهر شیراز

 همبستگی بین  متغیرسالمت وجودی با رفتار زیست محیطی جوانان: 11جدول شماره 

 نام متغیر سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 سالمت وجودی 000/0 **933/0

رسد بین سالمت مذهبی و رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز : به نظر می10فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد.

داری او سطح معن **/.930مقدار ضریب همبستگی،  61با توجه به اطالعات جدول شماره 

و  سالمت مذهبی )بعد سالمت معنوی( جوانان شهر شیراز بینبیانگر رابطه مثبت و معنادار  000/0

باشد در واقع هرچه سالمت مذهبی جوانان افزایش یابد به همان رفتار زیست محیطی آنان می

 نمایند.می اتخاذتری زیست محیطی مسئوالنه نسبت رفتار

 : همبستگی بین  متغیرسالمت مذهبی با رفتار زیست محیطی جوانان18جدول شماره 

 نام متغیر سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 سالمت مذهبی 000/0 **930/0

-متغیرهای پیشبینی متغیر وابسته رفتار زیست محیطی جوانان بر اساس مجموع جهت پیش

بین )سالمت وجودی، سالمت مذهبی، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، طبقه اجتماعی، 

میزان تحصیالت پدر، میزان تحصیالت مادر و قومیت( از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

که متغیرهای  1بر اساس جدول شماره  استفاده شده است. 1همزمان، در قالب جدول شماره 

 التیتحص زانیم ،(یو کارشناس پلمی)فوق د التیتحص زانیموجودی، سالمت مذهبی، سالمت 

 زانیم، (پلمیپدر )د التیتحص زانیم، (پلمید ریپدر )ز التیتحص زانیم، (یارشد و دکتر ی)کارشناس

 ریمادر )ز التیتحص زانیم، (یپدر )دکتر التیتحص زانیم، ارشد( یپدر )کارشناس التیتحص

 زانیم، ارشد( یمادر )کارشناس التیتحص زانیم، (یمادر )کارشناس التیتحص زانیم، (پلمید

 طبقه، (نیی)متوسط رو به پا یاجتماع طبقه، (نیی)پا یاجتماع طبقه، (یمادر )دکتر التیتحص

، کرد() تیقوم، )لر( تیقوم، )ترك( تیقوم، )باال( یاجتماع طبقه، )متوسط رو به باال( یاجتماع

ها در مدل ترین تفاوت معنادار با سایر گروهبه علت وجود بیش)زن بودن( تیجنس( و عرب) تیقوم
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درصد از تغییرات  01/1است و این متغیرها قادرند  16/0باقی ماندند، ضریب همبستگی برابر با 

 زانیممتغیر رفتار زیست محیطی جوانان را تبیین کنند. بر این اساس، متغیرهای سالمت وجودی، 

متوسط رو به ) یطبقه اجتماع، (یپدر )دکتر التیتحص زانیم، (رشناسی ارشدکاپدر ) التیتحص

تأثیر معناداری بر رفتار  )متوسط رو به باال( یاجتماع طبقهو  )متوسط( یاجتماع طبقه، (پایین

زیست محیطی جوانان دارند. متغیرهای میزان تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، میزان تحصیالت پدر 

تحصیالت مادر )دیپلم(، طبقه اجتماعی )پایین( و قومیت )ترك( به علت ایجاد  )کارشناسی(، میزان

 هم خطی با سایر متغیرها از معادله حذف شدند.

 ای و جمعیتیبر اساس مجموع متغیرهای اصلی، زمینه رفتار زیست محیطی: تبیین 1جدول شماره 

 R 2.adjR F Sig B متغير
Bet

a 
T Sig 

  مقدار ثابت

 

 

16/

0 

 

 

 

11/0 

 

 

 

01/1 

 

 

 

000/0 

 

 

91/93 - 39/

69 

000/

0 

90/6  -90/6 وضعیت تأهل )مجرد بودن(

- 

063/

0 

19/0 49/0 سالمت وجودی

- 

69/9 01/0. 

91/6 .16 -19/0 سالمت مذهبی

- 

069/

0 

و  پلمیدفوقمیزان تحصیالت )

 کارشناسی(

49/6 11/0

- 

13/6 066/

0 

میزان تحصیالت )کارشناسی ارشد  

 و دکتری(

91/6 03/0 44/6 061/

0 

/039 13/0 01/0 13/0 میزان تحصیالت پدر )زیر دیپلم(

0 

 91/0 63/0 66/0 19/0 میزان تحصیالت پدر )دیپلم(

میزان تحصیالت پدر )کارشناسی 

 ارشد(

34/6 06/0 39/6 04/0 

 09/0 69/1 06/0 44/9 میزان تحصیالت پدر )دکتری(

 93/0 99/0 60/0 93/0 میزان تحصیالت مادر )زیر دیپلم(

903/0     میزان تحصیالت مادر )کارشناسی(

- 

04/0 39/0

- 

49/0 

میزان تحصیالت مادر )کارشناسی 

 ارشد(

    10/6- 41/0

- 

31/0

- 

99/0 

 31/0 43/001/0 03/0     میزان تحصیالت مادر )دکتری(
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- 

طبقه اجتماعی )متوسط رو به 

 پایین(

    43/1 09/0 19/1 01/0 

 06/0 93/1 69/0 41/1     طبقه اجتماعی )متوسط(

 09/0 03/1 64/0 44/1     طبقه اجتماعی )متوسط رو به باال(

109/0     طبقه اجتماعی )باال(

- 

66/0 90/0

- 

31/0 

 09/0 39/6 -.06 94/6     قومیت )فارس(

431/0     )لر(قومیت 

- 

09. 11/0

- 

13/0 

/013 11/0     قومیت کرد(

0- 

46/0 19/0 

31/0 .01/0 -63/1     قومیت عرب

- 

99/0 

04/0 01/6     جنسیت )زن بودن(

- 

44/6 61/0 

 گیری   بحث و نتیجه

ترین و اثرگذارترین عوامل در قرن حاضر رفتارهای زیست محیطی انسان، به عنوان یکی از مهم

بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان زیست محیطی قرار گرفته است. در هر 

دهند که ممکن ای افراد برخورد به نسبت مشخصی در مورد محیط زیست از خود نشان میجامعه

 رفتارمسئوالنه یا رفتاری بینابین این دو باشد. غیر کامالً مسئوالنه یا  کامالًخورد است این بر

 زیست محیطی مخاطرات کاهش در مهمی عامل اطرافشان زیستمحیط با برخورد در شهروندان

کاهش دهد )صالحی،  را زیست محیطی مشکالت این تواندمی انسانی رفتار در تغییر تنها و است

6931 :39.) 

مذهبی نشانة ارتباط با  سالمتکه داند را متشکل از دو مؤلفه میمعنوی  سالمتیسون مفهوم ال

وجودی یک عنصر روانی اجتماعی است و نشانة احساس  سالمتخدا است و  یک قدرت برتر یعنی

 .(6399و به کجا تعلق دارد )الیسون،  دهدیمو چرا انجام  یکارچهکیست،  کهنیااست از  فرد

ای و سالمت معنوی، از مطالعه بر آن بوده است تا رابطه بین متغیرهای جمعیتی و زمینهاین 

و رفتار زیست محیطی را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد تحقیق حاضر با روش پیمایش  سوکی

یق نفر از جوانان شهر شیراز انجام شده است و نتایج تحق 400و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین 

حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سالمت معنوی و رفتار زیست محیطی در بین جوانان 

این تحقیق بیانگر آن است که جوانان به دلیل برخورداری از سالمت وجودی و سالمت  جهینتاست. 



  03 0011تابستان ، دوم شماره، سومدوره                                                     جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

تری دارند. سالمت معنوی حقیقتی مذهبی نسبت به رفتارهای زیست محیطی خود حساسیت بیش

برخورداری از شناخت یا معرفت ها و ثمرات متجلی خواهد شد. ها، عواطف، کنشه شناختاست ک

 دربردارنده پذیرش خدا، انبیای الهی و هاآنویژه نسبت به خدا، انسان و خلقت و رابطه متقابل 

ای نسبت به خدا، انسان وجهان هستی دارد که انسان معنوی معرفت ویژه آنجااز  قوانین الهی است

 نیترمهمنشان دهد. یکی دیگر از  کند اعتقادات و باورهای معنوی خود را در اخالقیش متال

ورزی نسبت به خدا و معنوی، عواطف مثبت )محبت های سالمت معنوی و حاالت انسانشاخص

 . (13: 6936)عباسی و همکاران،  است انبیای الهی و تجربه معنوی(

در واقع جوانان به دلیل برخورداری از سالمت مذهبی )ارتباط نزدیک داشتن با خدا، درك نقش 

خداوند در زندگی، نقش خداوند در احساس سالمتی و اعتقاد به نقش مراقبتی و حمایتی خداوند( و 

برخورداری از سالمت وجودی )داشتن هدف برای زندگی، امیدوار بودن نسبت به آینده، مثبت و 

تری در برابر محیط زیست شایند دانستن تجربه زندگی و لذت بردن از زندگی( رفتار مسئوالنهخو

 اند. اتخاذ کرده

ارتباط بین سالمت معنوی و رفتار زیست محیطی با نظریه رفتار برنامه ریزی شده همخوانی 

محیط زیست  های مسئوالنه در برابرگیری نگرشدارد. بر این اساس سالمت معنوی منجر به شکل

شده و در نهایت بر رفتار زیست محیطی جوانان اثر گذاشته و منجر به رفتار زیست محیطی 

( و 6931ها با نتایج تحقیق ابراهیم ساالری و همکاران )چنین این یافتههم گرددمسئوالنه آنان می

محیط زیست  که نشان دادند ارزش و مبانی اسالم موجب رفتارهای حامی( 6939) یاریو شهر ینبو

 کند. شود، منطبق است و آن را تأیید میمی

چنین بیانگر رابطه معنادار بین طبقه اجتماعی، میزان تحصیالت، میزان تحقیق حاضر هم

تحصیالت پدر، میزان تحصیالت مادر و تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار زیست محیطی جوانان 

فتار زیست محیطی با نتایج تحقیق کاسالو و اسکاریو باشد. وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رمی

( که نشان دادند بین جنسیت و رفتار زیست محیطی ارتباط 1060( و مهمت اوغلو )1069)

کند. وجود ارتباط معنادار بین میزان تحصیالت معناداری وجود دارد، منطبق است و آن را تأیید می

( منطبق است همچنین 6931زاده )مصطفوی و رفتار زیست محیطی با نتیجه تحقیق حبیبی و

( که 1066وجود ارتباط معنادار بین طبقه اجتماعی و رفتار زیست محیطی با نتیجه تحقیق لیدلی )

نشان داد طبقه اجتماعی تأثیر معناداری بر روی رفتار زیست محیطی شهروندان همچون بازیافت و 

کند. اگرچه جانسون و است و آن را تأیید می عدم استفاده از خودروهای شخصی دارد، قابل انطباق

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین قومیت و رفتار زیست محیطی 1004همکاران )

 باشد. ارتباط معناداری وجود دارد، اما نتایج تحقیق حاضر حاکی از عدم ارتباط بین این دو متغیر می

ه افزایش سالمت معنوی جوانان پرداخت تا در نهایت شود ببا توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می

های جذاب تواند از طریق پخش برنامهتر شود. این امر میمنجر به رفتار زیست محیطی مسئوالنه
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انجام گیرد. همچنین تولید محتوا در فضای مجازی نیز بسیار کارساز است و به  یونیزیتلورادیویی و 

های خانواده و تدوین انجامد. در کنار این موارد، آموزشان میاقناع و افزایش سالمت معنوی جوان

ها کمک کند و منجر به پیدا کردن هویت مذهبی تواند در اثربخشی آموزشهای جذاب میکارگاه

 جوانان و درك بهتر آنان از عالم هستی شود. 
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Spiritual health and the environmental behavior ( A survey on 

of Shiraz youth) 
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Abstract 

These days, metropolitan areas face many environmental problems and Young people, 

through the role of capable actors in the community, can be the founders of the flow of 

awareness, positive social movement and appropriate environmental behavior in the field 

of environment. The aim of this study was to explain the environmental behavior of the 

youth of Shiraz through spiritual health. The statistical population was all the youth of 

Shiraz that using Cochran's formula, 400 people were selected as the sample size and 

selected using multi-stage cluster sampling method.. The research tool was a standard 

questionnaire that was developed using environmental behavior (Mirfardi etal, 2017) and 

spiritual health (Poltozion & Elison, 1983). Findings showed a positive and significant 

relationship between spiritual health and its dimensions (existential health and religious 

health) with environmental behavior. Among the contextual and demographic variables 

(level of education, level of education of parents, social class and gender) had a 

significant relationship with environmental behavior. According to the results of the 

study, it is suggested to find the identity of young people and increase their spiritual 

health, thus helping to reduce environmental problems and increase more responsible 

environmental behavior. 
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