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 چکیده

 بر مذهبی حساسیت تأثیر در محیطی زیست دانش تعدیلگر نقش بررسی پژوهش این هدف

 این یرتأث میزان تا شد بررسی بیرونی و درونی بعد دو در مذهبی حساسیت. باشدمی سبز مصرف

 در مشهد و تبریز شهرهای ساکنان آماری جامعه. شود بررسی جداگانه بصورت سبز مصرف بر عوامل

 3 و بیرونی یمذهب یتحساس گویه 3 شامل که استاندارد پرسشنامه از استفاده با هاداده. است ایران

 ؛ وشد آوری جمع بود،مصرف سبز  گویه 5 و محیطیزیست دانش  گویه 9 ی،درون یتحساس یهگو

 تحلیل .گرفت قرار تحلیل مورد بود، شده توزیع تصادفی صورت به که نهایی پرسشنامه 540 تعداد

 تحقیق نتایج. گرفت انجام AMOS و SPSS افزارهاینرم و ساختاری معادالت از استفاده با آماری

 رابطه در محیطیزیست  دانش همچنین. دارد تأثیر سبز مصرف در مذهبی حساسیت که داد نشان

 به توجه با که است این بیانگر تحقیق نتایج. دارد تعدیلگر نقش سبز مصرف و مذهبی حساسیت بین

 مصرف جامعه، محیطیزیست دانش افزایش با توانمی ایران، مردم از توجهی قابل بخش بودن مذهبی

 .نمود تقویت خوبی به را جامعه سبز
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 مسئله بیانو  مقدمه-1-1

 ابطه بارهای زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در ها و آسیبافزایش آلودگی 

روه مدن گآمحیط پیرامونی، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف کرده و موجب به وجود 

، 2010)دوپاکو و راپوسو،  عنوان مصرف کنندگان سبز شده است جدیدی از مصرف کنندگان با

 ی اطالقسبز یا همان دوستدار محیط زیست، به آن دسته از مصرف کنندگانمصرف کنندگان (. 438

ر بها را و مصرف کاال فرآیند ساخت تأثیری مرتبط با بازار خود، هافعالیتشود که در رفتار خرید و می

اپوسو، ر، پاکو و 417 ,2010 )استرن، گیرندمحیط زیست بررسی کرده و بر این اساس تصمیم می

2009 ،19.) 

 به مربوط مسئله یک بلکه نیست، عملگرایانه ایدئولوژی یک فقط زیست محیطی آگاهی امروزه

 اخیر یشده منتشر نتایج .(1999 جابر، و فالوز) گذاردمی تأثیر مشتری رفتار بر که است بازار رقابت

 1970 حوالی در بازار، طراحان برای مهم مسئله یک عنوان به سبز،مصرف کنندگان  رفتار روی به

 دهه طی مسئله، این به پرداختن در انفجاری موضوع، این به توجه در فروکش یک از بعد. شد مطرح

 بر آن تأثیر و زیست محیطی  عقاید با رابطه در بسیاری تحقیقات انجام به منجر که داد رخ 1990

 خرید تصمیمات مثال عنوان به. پرداختندمی بازاریابی متغیرهای تأثیر به ویژه بطور که شد رفتار

محلی  بازیافت تمرینات یا انرژی ذخیره بر مبتنی خرید تصمیمات و زیست محیطی آگاهی بر مبتنی

 رفتارها از مختلفی انواع ،محیط زیست از محافظت . برای(2006 آپائوالزا، و هارتمان) مطرح گردیدند

 (.2015 ویلسون و مودی،-گوردون) آنهاست از یکی سبز کاالی خرید که شوند انتخاب توانندمی

 خدمات و کاال ترجیح و محیط زیست برای نگرانی دادننشان به شروع مصرف کنندگان امروزه

محیط  مورد در آگاهی و نگرانی این ؛(2007 همکاران، و نیمس) اندکرده محیط زیست دوستدار

 به .شودمی گفته "سبز هایخریداری" آن به که کرد ایجاد را یمحیط زیست دوستدار مصارف ،زیست

-تقسیم از بخشی عنوان به را سبز مشتریان بازاریابان، سبز،مصرف کنندگان  رشد به رو افزایش دلیل
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 از هایینمونه پالستیکی، کاالهای و شده بازیافت کاغذهای. گیرندمی درنظر بازار جمعیتی بندی

 .(1997 منون، و منون) هستند زیست محیطی  توجهات کانون در گرفته قرار محصوالت

 هتوج مورد استراتژیک بصورت که زیست محیطی مشکالت که شده است پذیرفته این موضوع

 نیاز بازار هایفرصت زا بردنبهره برای بینپیش یعقیده یک و ترفعال رویکرد یک به ،اندگرفته قرار

میزان به  به یک میزان سبز نیستند و به یکمصرف کنندگان تمام  (.2010 اوزانی، و لکرن) دارد

هایی که اوت(. از جمله تف470، 2003خرید محصوالت سبز تمایل ندارند )دیامانتوپولوس وهمکاران،

سینی و )ح مذهبی است حساسیتباشد،  داشته تأثیرمصرف کنندگان رود بر رفتار سبز انتظار می

 .(1391ضیای بیده،

نی ون دیگیری دربررسی تعصب مذهبی در دو بعد درونی و بیرونی مد نظر است. منظور از جهت

 یروان یکرود پیهایی که انتظار مها و نگرشبعد اعتقادی یا باور دینی است که خود مشتمل بر ایده

-ز جهتانظور . ماست دوزخ و بهشت و جهنم ،مانند اعتقاد به خدا ند،ته باششآیین به آن اعتقاد دا

ین آن ن یک دهمان اعمالی که پیروا .اعمال و رفتارهای دینی است گیری برون دینی بعد مناسکی یا

زاتر و هاتزباوت، ، د1968،آلپورت) رفتن در مذهب اسالم حج ،روزه نماز، مانند ،آورندمیرا بجا 

2006). 

اعتقاد و ایمان به خدا و انجام اعمال و مناسک مذهبی توسط افراد در سالمت روانی و جسمانی و 

دارد و به افراد در مقابله با انواع  مؤثرشکل گیری شخصیت وسبک زندگی سالم نقش مهم و  در نیز،

ه در . دین به یک پدیده چندوجهی ناظر است ککندمی فشارهای روانی و محیطی کمک  و هااسترس

و  نهادهااز  ایمجموعهکه به شکل  سازدمیو مقبوالت معینی را مستقر  هاسنتمیان مخاطبانش 

گفت که فرد متوکل دارای کنترل  توانمیبنابراین  ؛(1972باربور،) .آیدمیمناسک و معتقدات در 

ناپذیر به خدا در امور کنترل  ولی ،کندمیدرونی و بیرونی است و چنین فردی در حد توان خود تالش 

و در برخی افراد در نهایت  یابدمیروانی آن نیز فزونی  تاثیرات باال رفتن مراتب ایمان، با .بردمیپناه 
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. افراد با ایمان نه تنها در گذاردمیبر زندگی آنان تاثیری شگرف  و آیدمیصفت شخصیتی ایمان پدید 

ناشکیبایی در آنان دیده  کمترین نشانه جزع و بلکه ،دهندنمیبه خود راه  تزلزل ترین شرایط،تسخ

 .(1378)موسوی اصل، شودنمی

را  "انهجهت گیری دینی درون گرایانه و برون گرای"( بحثی با عنوان 1967) سارآلپورت و 

یر غهداف برای ا مذهب مطرح کردند. ایشان بر این باورند که در جهت گیری دینی برون گرایانه،

 ی درونیرای باورهاو نیز افراد با جهت گیری دینی بیرونی به لحاظ درونی دا شودمیمذهبی استفاده 

 هایارزش وهستند که فقط اهداف ابزاری دارند و دین به صورت ابزاری برای دست یابی به اهداف 

اد ونی ابعاری بیریا پیشرفت زندگی. دین د مقابله با مشکالت و همچون برتر از دین انگاشته شده است،

الغانه بی ایمان و برای ارزیاب نمایدمیرا برای فرد مقدم از ابعاد معنوی آن  زندگی حانی و سکوالر،غیررو

کار  تماعی بهغالبی در زندگی اج انگیزهدر جهت گیری داخلی مذهب به عنوان  اما ؛طراحی شده است

و  کندمیمعنا  وزندگی را غرق در انگیزش  کل . به تعبیر آلپورت جهت گیری درون گرایانه،رودمی

 ر چندهغیردینی  نیازهای الهام بخش عبادت بوده است. برای اشخاص با جهت گیری درونی دینی،

ارزشی و دینی  هایسیستمآلپورت درباره  .(2006)دزاتر،غایی کمتری دارند  اهمیت هم باشند،م

و اق نظر است. برطب انساندادن به حیات  توحد معتقد است که کارکرد و وظیفه یک سیستم ارزشی،

ستم بهترین سیستم ارزشی دینی است. این سی دهدمیوحدت  انسانباالترین سیستم ارزشی که به 

 و بر کردمیری برخالف فروید از مذهب طرفدا یونگ .کندمیزمینه را برای یک شخصیت سالم آماده 

ا مذهب بزیاد  او جامعه نیازمند مذهب است.سی اصیل هستند و حاین باور بود که تجارب مذهبی 

وی  لیکن حاصل شوند، به صورت ظاهری توانندمیکه تجارب مذهبی  پنداشتمیموافق بود وچنین 

 .(2002آرجیل،) دیدمیهمه آنها را به صورت نمادهای کهن الگویی 

رسید که (، در پژوهشی که بین مسلمانان کشور مصر انجام داد، به این نتیجه 2006رایس )

میزان تعصب مذهبی، رابطة مستقیم و معناداری با میزان رفتارهای محیط زیست دوستانه در افراد 
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( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2005) نیلسون(. بیل و 384 ،2006رایس، ) دارد.

محیط زیست رهای سبز و حامی ، تمایل بیشتری به انجام رفتادانندمیافرادی که طبیعت را مقدس 

به  هدف با محصوالتی ،زیست محیط با سازگار محصوالت خرید(. 180، 2005)بیل ونیلسون، دارند

 محیطلحاظ حفظ  از خوب شهرت با ییهاشرکت محصوالت ،محیطی زیست اثرات رساندن حداقل

 و خنثی کربنمانند  باشد، ی داشتهپذیر تخریب زیست بر داللت تولید آن که محصوالتی یا و زیست

)کلوند و مات برای حافظان محیط زیست باشد از جمله اقدا تواندمیشده  بازیافت هاییورود یا

 (.2012همکاران،

د، تاثیرگذار باش تواندیمکه در رابطه بین حساسیت مذهبی و رفتار سبز  یرهاییمتغیکی از 

ابطه با به صورت یک دانش کلی در ر توانمیدانش زیست محیطی را  دانش زیست محیطی است.

ع (، دو نو1990) هاولزشان و  ، تعریف کرد.شوندمیمفاهیم و موضوعاتی که به محیط زیست مربوط 

 ل و مشکالت. نخست دانش کلی در رابطه با مسائاندکردهمختلف از دانش زیست محیطی را مشخص 

یی رد رفتارهاری، دانش تفصیلی در مواین مشکالت و دانش دیگ هایحلزیست محیطی، دالیل و راه 

و  هاعالیتفتوان در این موقعیت انجام داد. در مقایسه بین افرادی که به صورت فعال در که می

یل عالقه و تما هافعالیترفتارهای حامی محیط زیست مشارکت داشتند و افرادی که کمتر به این 

روه، گبین این دو  یکی از دالیل اصلی تفاوت، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دادندمینشان 

 (.1115، 2009میزان دانش زیست محیطی آنها است )مصطفی،

 ذهبی دربه بررسی نقش مذهب و تعصب م بنابر آنچه گفته شد این تحقیق به دنبال این است که 

 لگر موردتعدی رفتار سبز مصرف کنندگان بپردازد و در این رابطه دانش زیست محیطی به عنوان متغیر

 ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

 به غربی، یاروپا و آمریکا در مشتریان از افزایشی به رو تعدادکه  است آن از گواه مدارک

 گیزند سبک و شخصی هایعادت در زیست، محیط به نسبت بیشتر پذیری مسئولیت سمت

 کاستار ا،دنی سراسر در یامطالعه . طی(1995 استون و همکاران،. )روندیم پیش خود

 در. است% 15 به رسیدن حال در سبز، مشتریان کلی میزان که کرد مشخص( 1996)

 از سیاریب (.1999کارلو،) اندشده شناخته مقید سبز مشتریان عنوان به% 10 بریتانیا،

 که سبز نکنندگا مصرف درصد که دهدیم نشان ،1990 یدهه از آمریکا در هاینظرسنج

 و اریکسون. )است% 96 تا% 37 بین دارند، محیطی زیست ادراک از باالیی یدرجه

 که کنندیم ادعا ،هایکاییآمر% 50 که دهندیم گزارش همچنین هاینظرسنج (1991کرامر،

 دهایبرن به برند تغییر پی در و کاالها در زیست محیط به مربوط هایبرچسب دنبال به

 .(1999 فیلیپس،. )هستند زیست محیط حفظ بر مبتنی

سیار بر این اساس توجه به محیط زیست و مصرف سبز یکی از موضوعاتی است که اهمیت ب

 پولونسکی و دساکار استرالیایی، کنندگان مصرف روی بر یامطالعه در باالیی برخوردار است.

 بیشتر هینهز پرداخت به مایل دهندگان، پاسخ از% 61.5 که رسیدند نتیجه این به( 1991)

 تردید بیشتر ینههز پرداخت با رابطه در آنها، از% 22.2 حالیکه در هستند سبز کاالهای برای

 سبزتر االیک برای بیشتر ینههز پرداخت به مایل که دهندگانی پاسخ میانگین، بطور. داشتند

 و اکارددارند )س دیگر کاالهای از بیشتر% 20 و% 15 بین رقمی پرداخت به تمایل هستند،

 (.1991پولونسکی،

در ایران نیز نگرانی مردم در رابطه با مسائل و مشکالت محیط زیستی  دهدیمشواهد نشان 

خورشیدی و آمدند )بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید  یهابخشافزایش یافته و 

(. از آن جایی که نگرش نسبت به مسائل و مشکالت زیست محیطی و 1388همکاران،
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رفتارهای محیط زیست دوستانه و همچنین عواملی که موجب ترغیب مصرف کنندگان به 

 یستنودر بین مردم تمام کشورها یکسان  هافرهنگو در تمام  شودیمخرید محصوالت سبز 

ضروری است که این موضوع در کشور ایران نیز مورد پژوهش  (.2004جانسون و همکاران،)

بر  مؤثرقرار گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت مصرف سبز ضرورت دارد که عوامل 

 ییدتأمصرف سبز مورد شناسایی قرار گیرد. یکی از این عوامل که در ادبیات تحقیق نیز مورد 

حساسیت  یرتأثاساس الزم است میزان  قرار گرفته است، حساسیت مذهبی است. بر این

مذهبی بر مصرف سبز مورد ارزیابی قرار گیرد و نقش تعدیل کننده دانش زیست محیطی در 

 این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد.

 پژوهش هایفرضیه و پرسش -3-1

 تحقیق: سؤاالت

 حساسیت مذهبی چه تاثیری بر مصرف سبز دارد؟ -1

 تاثیری بر مصرف سبز دارد؟ چهحساسیت مذهبی درونی  -1.1

 حساسیت مذهبی بیرونی چه تاثیری بر مصرف سبز دارد؟ -1.2

 انش سبز چه نقشی در رابطه بین حساسیت مذهبی و مصرف سبز دارد؟د -2

 انش سبز چه نقشی در رابطه بین حساسیت مذهبی درونی و مصرف سبز دارد؟د -2.1

 مذهبی بیرونی و مصرف سبز دارد؟ انش سبز چه نقشی در رابطه بین حساسیتد -2.2

 پژوهش هایفرضیه

 دارد. تأثیرر مصرف سبز حساسیت مذهبی ب -1 
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 دارد. تأثیرساسیت مذهبی درونی بر مصرف سبز ح -1.1

 دارد. تأثیرساسیت مذهبی بیرونی بر مصرف سبز ح -1.2

 ت مذهبی برمصرف سبز نقش تعدیلگری دارد.حساسی تأثیردانش سبز در میزان  -2

 ساسیت مذهبی درونی برمصرف سبز نقش تعدیلگری دارد.ح تأثیردانش سبز در میزان  -2.1

 حساسیت مذهبی بیرونی برمصرف سبز نقش تعدیلگری دارد. یرثتأدانش سبز در میزان  -2.2 

 هدف پژوهش -4-1

هدف کلی: ارزیابی میزان تاثیرگذاری حساسیت مذهبی بر رفتار سبز با در نظر گرفتن نقش 

 دانش زیست محیطی تعدیلگری

گرفتن  ر نظراهداف جزیی: ارزیابی میزان تاثیرگذاری حساسیت مذهبی درونی بر رفتار سبز با د

 یرونیبنقش تعدیلگری دانش زیست محیطی و همچنین ارزیابی میزان تاثیرگذاری حساسیت مذهبی 

 .دانش زیست محیطی تعدیلگریبر رفتار سبز با در نظر گرفتن نقش 

 روش تحقیق -5-1

 د بود.تحلیلی و نوع آن نیز کاربردی خواه –روش تحقیق پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی

خواهد  ایخانههای میدانی و کتابهای مورد نیاز در تحقیق حاضر تلفیقی از روشروش گردآوری داده

از روش  هادهداو برای جمع آوری  یاکتابخانهبود. به این صورت که برای مطالعات اولیه از روش 

مونه نود و بمیدانی استفاده خواهد شد. جامعه آماری تحقیق ساکنان شهرهای مشهد و تبریز خواهد 

 آماری به صورت در دسترس انتخاب خواهند شد.

و  شودیم های تحقیق از روش مدل معادالت ساختاری استفادهبه منظور تجزیه و تحلیل داده 

 خواهد بود. AMOS و SPSSنرم افزار مورد استفاده شامل 
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 فصل دوم

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -1-2

 رفتار هبی،مذ )حساسیت تحقیق متغیرهای به مربوط تعاریف و نظری مبانی به ابتدا فصل این در

 مورد در یشینپ تحقیقات به دسترسی و امکان حد در سپس و پرداخته (محیطیزیست  ادراک و سبز

 گرفته انجام رکشو خارج و داخل در دیگر متغیرهای با رابطه یا بینشان موجود رابطه و متغیرها این

 .دشومی ارائه فصل از بندیجمع یک نهایت در. دشومی اشاره

 دین نظری مبانی -2-2

 رفتارهای از کیی هک باشدمی اسالم و مسیحیت جمله از دینی هر الینفک جزء مذهبی رفتار

 که پژوهشی در. است گرفته قرار روانپزشکان و روانشناسان توجه مورد کمتر که است یانسان پیچیده

 مجالت در که مقاالتی درصد یک از کمتر که دریافتند دادند انجام (1900) همکاران و 1الرسون

 اهمیت به که کسانی میان از .است مذهبی هایپژوهش پیرامون شده چاپ روانشناسی روانپزشکی

 اظهار وی. کرد یاد آمریکا روانپزشکی پدر راش بنیامین از توانمی نمودندمی اشاره مذهبی مطالعات

 .(1389مهبودی، ) تنفس برای واه هک دارد اهمیت آدمی روح سالمت پرورش برای آنقدر مذهب نمود

 کامل فقدان کندمی زندگی آن مدد به بشر که است قوایی از یکی ایمان :گویدمی 2جیمز ویلیام

 هانگرانی شفابخش داروی موثرترین :که است داشته بیان همچنین وی. است بشر سقوط حکم در آن

 .(1376 قائنی، ترجمه ،1908 جیمز) است مذهبی اعتقاد و ایمان همانا

 تعریف اینگونه را آن و است انسان روح خاص حالت یک دین (1961_1875) 3ونگیه دیدگا از

 سر بر چه مؤثر عوامل از بعضی به دقیق توجه و تذکر و مراقبت حالت یک از است عبارت دین :کندمی

                                                           
1 Larson 
2 James 
3 Yong 
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 مثالی، صور قوانین، خدایان، شیاطین، ارواح، صورت به راها این و کندمی اطالق آنها به را قاهره قدرت

 .(1385 نظری، شاه) کندمی غیرمجسم و مطلوب کمال

 ادافر زندگی مسائل تمام برای و شدبامی کامل و جامع دینی اسالم بخش حیات مکتب

 و است بزرگ نگناها از و حرام آب، کردن آلوده اسالم دستورات طبق نمونه برای .دارد اییههتوصی

 اموال در صرفت از را مردم که دارد وجود قوانینی نیز اسالمی فقه در. دشومی محسوب نعمت کفران

 عمومی و ملی مایهسر چه آن هر بردن بین از و تخریب دشومی استنباط آن از که کندمی دور عمومی

 .(1396)یزدانی و گلی،  نیست مشروع است

 و داده اهمیت مذهب به جهان جمعیت میلیارد 7.2 از نفر میلیارد 4.6 که دهدمی نشان آمارها

 به مربوط تحقیقات جهت اتکایی نقطه عنوان به مذهب به توجه رو این از. گذارندمی وقت آن برای

 2009 سال تا. (2017:1 ،2آرلی ؛2011:1 ،1)دینر دشومی احساس وضوح به بازاریابی و خرید قصد

 از نفر میلیون 82 ایران بین، این از که دادندمی تشکیل مسلمانان را جهان مردم از %23.3 حدود

 .است داده جای خود در را مسلمانان

 داشته را متناقضی و گوناگون نتایج زیست محیط بر دین تأثیر مورد در گرفته صورت مطالعات

 در این. گذاردمی تأثیر رفتار و نگرش و اعتقادات بر دینداری که کندمی بیان زنت میلی. است

 ندارد تأثیر انیآلممصرف کنندگان  بر دین که کنندمی بیان (2011) همکاران و اسکندر که حالیست

 .دارد منفی اثر ایترکیهمصرف کنندگان  روی و

 دشومی نهی یطیتفر و افراطی رفتارهای تمامی که دشومی بیان 195 هیآ هبقر یسوره درتفسیر

 از را اجتماع نباید و باشدنمی خود زیست محیط با ارتباط در انگارانه سهل رفتار به مجاز انسان و

 .نماید محروم سالم زندگی

                                                           
1 Diener 
2 Arli 
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 از. کندمی فارشس نهال کاشتن به را هاانسان پیامبر که است شده آورده (113) الفصاحه نهج در

 از حقی انعنو به زیست محیط بر دین توجه اهمیت توانمی راحتی به آیات و احادیث دست این

 .کرد درک را جامعه اعضای

 زندگی هایبخش تمام در و داشته چشمگیر حضوری متمادی هایسال اجتماع یعرصه در دین

 تقریبا   دین ،گذردمی یانسان جامعه و بشر عمر از که متمادی هایسال طی. است تاثیرگذاشته بشر

 جهان در یند که مختلفی و متنوع هایجلوه از جدا. است داشته خود اختیار در را هاانسان تمام

 را نیآیی و دین آن در موجود نیروهای و طبیعت جهان با خود ارتباط در مردم تمامی ،داشته

 ترینعالی و بهترین دین. اندداده شکل آن اساس بر را خود اجتماعی و فردی زندگی و اندبرگزیده

 قوانین رعایت به ار مردم دیگر روش هر از بیش و ساخته منظم را بشر اجتماع تواندمی که است روشی

 ایجاد تعالم خدای پرستش و اجتماعی زندگی میان که پیوندی هنتیج در دین. نماید وادار اجتماعی

 ههم در را نانسا و آورده بوجود خدایی مسئولیت انسان برای اجتماعی و فردی اعمال ههم در کرده،

 .داندمی مسئول متعال خدای برابر در خود سکنات و حرکات

 دینداری و دین تعریف -3-2

 و دین زا روشن برداشتی به رسیدن برای لذا شده، ارائه زیادی هایتعریف دینداری و دین از

 مشهور پردازانیهنظر و معاصر پژوهاندین از تعدادی توسط شده بیان تعابیر و تعاریف بیان به دینداری

 و... و کفر بلِمقا شریعت، طریقت، صبغه، ملت، کیش، یعنی لغت در دین. دشومی پرداخته روانشناسی

 .(1372 )دهخدا، باشدمی... و سرسپردگی آئین، تعهد، معنی به غالبا  و (Religion) آن غربی نوع در

 و فرده ادار برای که است مقرراتی و قوانین و اخالق عقاید،ه مجموع دین: ،آملی جوادی نظر از

 آملی، جوادی) دارد قرار آنان یارــاخت در عقل و وحی طریق از هاانسان پرورش و یانسانه جامع

1381(. 
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 اعتقاد معنای هب اصطالحا   و آمده... و جزاء و اطاعت معنای به لغت در که عربی است ایواژه دین

 کسانی رو این از. باشدمی عقاید این با متناسب عملی دستورات و انسان و جهان برای ایآفریننده به

 و فعل ولمعل صرفا  یا و تصادفی را جهان هایپدیده پیدایش و نیستند ایآفریننده به معتقد که

 برای ایآفریننده به معتقد که کسانی اما ؛ندشومی نامیده "دینبی" دانندمی طبیعی و مادی انفعاالت

 شمرده "ارددین" باشد خرافات و انحراف با توام ایشان دینی مراسم و عقاید چند هر هستند جهان

 ،حق دین و ندشومی تقسیم باطل و حق به هاانسان میان در موجود ادیان ،اساس این برشوند. می

 تاکید و توصیه دمور را رفتارهایی بوده، واقع با مطابق و درست عقاید دارای که آیینی از است عبارت

 .(1369 یزدی، )مصباح باشند برخوردار اعتبار و صحت برای کافی ضمانت از که دهد قرار

 خاصی افعال و اعمال سلسله یکه ریش که است مخصوصی افکار و عقاید دسته یک دین

 دین طباطبایی عالمه. گویندمی متدین را آنها به معتقد و دین را اعمال و عقاید اینه مجموع باشد،می

 قدراتم و جهان و انسان حقیقت به مربوط معارف از ایمجموعه دین کند:می تعریف اینگونه را

 و فقهی ایبایده ،مجموعه این در. گیرندمی قرار عمل مورد زندگی مسیر در که است آن با متناسب

 آن ،جهان و انانس حقیقت شناخته بواسط آنها برابر در تسلیم و متدین انسان که دارند قرار اخالقی

 کمال به لهوسی بدین تا کندمی مراعات اختیاریش افعال در را اخالقی و فقهی بایدهای و هاالزام

 و تاثرات زا است عبارت دین" :جیمز ویلیام دیدگاه از. (1356 ئی،)طباطبا ابدیهرا خوده شایست

 بهدهد. می روی هابستگیه هم از دور و تنهایی عالم در یانسان هر برای که رویدادهایی و احساسات

 نامند،یم خدایی امر را آن که چیزی آن و او بین که یابدمی در مجموعه این از انسان که طوری

 امری وجدانِ" :کندمی تعریف چنین را مذهب ونگی. (16، 1372 جیمز،) "است قرار بر ایرابطه

 شیاطین، واح،ار خدایان، یا خدا به دقیق توجه و تذکر ،مراقبت از حالتی مینوی، و نورانی و قدسی

 .)8 ،1382 )یونگ، "آن غیر و هامطلوب کمال
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the moderating role of 

environmental knowledge in the effect of religious sensitivity on green 

consumption. Religious sensitivity was examined in both internal and 

external dimensions in order to examine the effect of these factors on green 

consumption. The statistical population of the population is Tabriz and 

Mashhad in Iran. The data were collected using a standard questionnaire 

including 3 external religious sensitivities and 3 internal sensitivity, 9 

environmental knowledge and 5 green items. And a total of 540 randomly 

distributed questionnaires were analyzed. Statistical analysis was 

performed using structural equations and SPSS and AMOS software. The 

results of the research showed that religious sensitivity has an effect on 

green consumption. Also, environmental knowledge has a moderating role 

in the relationship between religious sensitivity and green consumption. 

The results of the research indicate that considering the religiousness of a 

significant part of the Iranian people, the green consumption of the 

community can be greatly enhanced by increasing the environmental 

knowledge of the community.  
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