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 اخالق زیست محیطی کارکنان صنایع  
 

  *نکیسا فرضی، دکتر فروزان فرخیان

 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران.
 ( 10/96/ 18،تاریخ پذیرش: 96/ 8/ 16)تاریخ دریافت:  

 

 
 

 سرآغاز

دی های سیاسی،  یینی، ز زبیا ، محیط زیست کرۀ زمین فارغ از مرزبن
 یازمند مراقبت زییه  ای اسیتا ایین مراقبیت یر سیایی رااییت ا ی   
اخالق، مشترک جها ، تحقق م، پذیری کی  می، تی اح تحیت انی اح 

(ا اصیر کنی  ، را یزراح بحیراح زیسیت 1اخالق زمین از آح یای کری )
هیای محیط،  ام  های  ا د  زیرا گسترۀ یست ا دازی ا ساح بیر ار ی  

محیط زیست رزز ب  رزز ابعای زسیع تری ب  خی ی گرفتی   یر ا یر بهیر  
بریاری غیر ا  ل، ز ب، رزی  از منابع طبیع،  تدازم حیات این منیابع را 
م ری تهدید قرار یای  ز خسارت جبراح  اپذیری بر پیکر  محییط زیسیت 

(ا ریش  ز اسیا  مشیکالت زیسیت محیطی، بشیر  2زاری  م ی  است )
ارزش ها ز بنیایهای اخالق، استا بحراح های زیسیت محیطی،  ا هدام

   ها زیییی  زمین1 یز هما ند ییگر بحراح های برآمد  از فرهنگ ماییگرا
 
 
 

 
(ا یکی، از قیدیم، تیرین هیاخ  3پشت ا   های فلسف، ز اخالق، یاری ) 

اسیتا اخیالق زیسیت  3  اخالق زیست محیطی،2های اخالق کاربریی
ای   تخصیص  بهر  بریاری ز حفظ منابع است ز یر محیط،  اخالق استف

یرج  از  بر حفظ سالمت جهاح طبیعی، هیام ج جنگی  هیا  آبزییاح  
ز تن ع زیست، ز یر یرجی  یزم بیر حفیظ انا یر ز ا یر ی  4زیست ب م

(ا اخالق زیست محیط، با این قضایای جها ، سیرزکار 4متمرکز است )
طبیعیت از سی ی ا سیاح ز  یاریج رابط  ا ساح با محیط زیست  هیناخت

احسا  مسئ لیت  سبت ب  آح ز الزام ا ساح ب  کنار گذاهیتن برخی، از 
منابع طبیع، برای  س  های بعدی  آل یگ،   ظارت بر جمعیت  کیاربری 
منابع  ت لید ز ت زیع خ راک  ت لید ز مصرف ا یر ی  حفاتیت از حییات 

 ار م، گیر درییزحش ز تن ع گ    ها  همگ، تحت پ هش این اخالق ق
 
 

 چکیده
فعالیت  نایع  ایجای کنند  بحراح های گستری  زیست محیط، پذیرفت  هد  ای یر سطح جهاح هستند ک  الم ب  تنهای، برای ح   زمینه: 

ئ  زیست محیط، کاف،  خ اهد ب یا از آح جا ک  جهت گیری اخالق،  یرزی ا سا ، هاغ  یر این بخش م، ت ا د یک اام  تعیین  مسا
کنند  یر رفتار با محیط زیست باهد  از این رز  تحقیق حاضر با هدف سنجش اخالق زیست محیط، کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح 

 ب  اجرا یرآمدا

کارمند هرکت ف الی اکسین خ زستاح ب ی ک  از این تعدای  790یق ت  یف، از   ع پس رزیدایی استا جامع  آماری هام  رزش تحقروش: 

 فر م ری بررس، قرار گرفتندا اطالاات م ری  یاز از طریق 259با استفای  از جدز  م رگاح ز ااما  رزش  م    گیری تصایف، سای   
تجزی  ز تحلی  از آمار  های ت  یف، ب  همرا  آزم ح ت، مستق  ز آزم ح آ  زا استفای  گرییدا اطالاات پرسشنام  جمع آزری هدا ب  منظ ر 

 م ری تحلی  قرار گرفتا  spssبدست آمد  با  رم افزار 

سیت  سطح   تایج حا   از آزم ح ت، مستق  ز آزم ح آ الیز زاریا س یکطرف   ادم تفازت معنایاری بین متغیرهای مستق ؛ جنیافته ها: 

 تحصیالت  سابقی کار  سن ز سط ح مختلف یرآمد ز میزاح برخ ریاری آ اح از اخالق زیست محیط،  شاح یایا

 تایج این تحقیق بیا گر   ا، زج ی تعهد اخالق، برای حفظ محیط زیست  زی هر یز گرز  ز اح ز مریاح ب ی  استا ز هم نتیجه گیری: 

  ستاح از زمینی اخالق، بسیار مطل ب، یر تبیین رفتار یرست با محیط زیست پیرام ح برخ ریار ب ی  ا داچنین کارکناح هرکت ف الی اکسین خ ز
 

 اخالق زیست محیط،   نایع  حفاتت محیط زیست کلید واژگان: 

 
 

 foroz.farrokhian@gmail.comج   یسندۀ مسئ  ج  شا ، الکترز یک،
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(ا هماح گ    ک  بیاح هد اخالق زیسیت محیطی، بی  رابطی  مییاح 5) 
فاا  آگا  اخالق، ز ام ر م ج ی یر محیط زیست از م، پیریازی؛ از ایین 

ا ساح ب  ان اح فاا  اخالق، -رز بست  ب  این ک  کدام یک از یز طرف 
ز ب  تبع یارای ارزش ز ااتبار ف،  فس  ز ذات، باهد  -ز یا محیط زیست

آح یارای جایگا  اخالق، گریی  ییدگا  های سی  گا ی  زییر ارائی  هید  
 استج
م قعیت اخالق، مستق  را من ط ب  ا سا یت یا ست   ا ساح هیا را  -الف

 تنها م ج یات زاجد این جایگا  معرف، م، کندا
جایگا  اخالق، مستق  را متعلق ب  حساسیت یر مقاب  یری ز لیذت  -ب

این رز هم  م ج یات را زاجد م قعییت ز جایگیا  مسیتق   م، یا د ز از
 م، هماریا

ز هع ر ب  خ ی را هرط کسب جایگا  مسیتق  یا سیت    5خ یآگاه، -ج
 (ا6هم  م ج یات آگا  را زاجد این م قعیت ارزیاب، م، کند )

است معتقد است ک  فقط ا سیاح  6ییدگا  از  ک  ییدگاه، ا ساح مح ر
  ز یر  تیج  یارای هأح ز حیق اخالقی، خ اهید ب ی 7یارای ارزش ذات،

 8ب ی ز سایر م ج یات یا فاقد ارزش بی ی  ز ییا حیداکار ارزهی، ابیزاری
یار دا از این رز تخریب محیط زیست تا آح جیا مهیم اسیت کی  منیافع 
ا سا ، را تحت تأ یر قرار یای  ز رفا  ا ساح را تهدید کندا بنیابراین رفیا  

سیاری از چیزهای ییگر است  خ ا  ب  سبب فاید  ا ساح زابست  ب  رفا  ب
ای ک  ب  ا ساح م، رسا د ز خ ا  ب  یلی  اهمیت ذات، ک  برای ا سیاح 
یاری؛ لذا باید با اقدامات، ک  برای تأمین رفا  ا ساح پیش بین، هد  از آح 

  جایگیا  اخالقی، را بی  سیایر 9ها مراقبت ه یا یییدگا  زیسیت محی ر
حت، زیست ب م ب  ان اح یک کلیت تعمیم م، یهد م ج یات ز د  ز یا 

ز معتقد است ک  تأ یرات بر محیط زیست م ض ا، است ک   رف  ظر 
از پیامدهای آح برای ا ساح ها  یارای اهمییت اسیتا بیر ایین اسیا   
ییدگا  یزم ک  االز  بر ا ساح  حی ا ات را ک  مدرک یری ز لذت هستند 

ا ند  طالیب رااییت هیأح ز حقی ق یارای جایگا  مستق  اخالق، م، ی
حی ا ات ز احترام ب  آح هاستا این  ظر جایگا  مستق  اخالق، را تا مرز 
حی ا ات پیش بری  ز  ظریات متنی ا، را پدیید آزری  اسیتا هیم چی ح 
 ظری  های پیتر سینگر ک  حسا  بی یح ز ییا هیع ر بی یح م جی ی را 

، کند ز یا  ظری  تام مالک ز معیار یر خ ر احترام ب یح م ج ی مطرح م 
ریگاح را ک  برخ ریاری از تجربی  حییات را میالک یارا بی یح جایگیا  
اخالق،ا اما گرزه، از تئ ری پیریازاح ایین مقیدار را  ییز تنیگ  ظرا ی  
یا ست  ز معتقد د این  ظریات م ج یات فاقد یرک ز احسیا  را هیام  

میاهنگ،  م، ه ی ز اسیتدال  می، کننید کی  بی  منظی ر پرهییز از  اه
اخالق،  باید برای تمام م ج یات ز د  ارزش ذات، قائ  ه یما این  ظیر 
مبتن، بر  گا  زیست مح را   ب  طبیعت استا آلبرت ه ایتزر ز پ  تیل ر 
از طرفداراح این  ظری  معتقد د فری فری م ج یات ز د  م، ت ا ند منتفیع 

رز  یالحیت یا متضرر ه  د ز  فع خاص خ ی را یاهت  باهیند  از ایین 
(ا االز  بر این ییدگا  هیا 7یار د ک  فاا  های اخالق، ا گاهت  ه  د )

م، ت اح ب   ظری  ب م مح ر ک  هم  م ج یات کر  زمین را بیا ارزش ز 
ب  تبع آح یارای هأح ز حق اخالق، م، یا د ز هم چنیین  ظریی  ایالم 

ق، می، مح ر ک  هم  م ج یات االم را ارزهمند ز برخ ریار از حق اخال
 (ا8یا د   یز اهار  کری)

زاری هدح یین ب  مباحث اخالقیات زیست محیطی،  می، ت ا ید کیا  ح 
های ارزش ذات، را ب  چهار سطح گسترش یهدا این سیطح چهیارم  بیا 
ا یی  ت حییید یر اییییاح الهیی، یر ارتبییاط اسییت ز آح را میی، تیی اح 

لید حفاتت (ا چناح چ  این امر پذیرفت  ه ی ک ؛ ک9 امید ) 10خدامح ری
مؤ ر از محیط زیست یر رفتار ا ساح ها ریش  یاری  آح گا  بهتر م، ت اح 

افیرای  11ب  اهمیت اخالق زیست محیط، پ، بری  زیرا اخالق بر  گیرش
تأ یر م، گذاریا  گرش  یز مهمترین تعیین کننید  رفتیار اسیت   ظریی  

ت تیأ یر های رزا شناخت،  یز بر این تأکید یار د کی ؛ رفتیار ا سیاح تحی 
بازرها   گرش ها ز ارزش ها قرار یاری  ب  ط ری ک ؛ ارزش ها  اخالق ز 
بازرهای فریی  تصمیم ز ام  فری را ب  هدت تحیت کنتیر  یار یدا از 
این رز برای هک  گیری  گرش های مسااد  سبت ب  محییط زیسیت  

                                                                                                                               (ا                          10برخ ریاری از اخالق مناسب ضرزرت یاری )
یک، از منابع مهم آل ی  کنند  محیط زیست   نایع فعا  یر کش ر می، 
باهندا هر چند  ینایع  قیش قابی  تی جه، یر فرآینید رهید ز ت سیع  

کش ری یار د  اما یر این حا  م، ت ا ند یر ایجای آلی یگ،  اقتصایی هر
ز تخریب محیط زیست  اام  تأ یرگذاری باهندا پریاختن ب  این مسئل  

یر ح ز  اقتصای سبز مطرح هد   12تا آح جا اهمیت یاهت  ک   نعت سبز
است تا چشم ا داز امیدزار کنند  تری  سبت ب  ت سیع  اقتصیایی پدیید 

لت از  نایع آلی ی  کننید  محییط زیسیت مالییات هیای، آیدا اگرچ  یز
یریافت م، کند  اما میزاح یریافت این مالیات آ قدر ا دک است ک   م، 
ت ا د ب  ان اح بازیار د  یر برابر آل یگ، هیای زیسیت محیطی، کیاربری 
چشمگیری یاهت  باهدا از این بین   نایع بیزر  ز ک چیک بی  یلیی  

م تر ز ادم راایت برخی، اسیتا داریهای ااما  سیاست های کنترل، ک
( 12-11زیست محیط،  هم ار  تهدیدی برای محیط زیست بی ی  ا ید )

بنابراین یر اصر  نعت،  ا ساح با ارتبیاط مسیتمر بیا ییگیر ج امیع بیر 
سرات سرسام آزر پیشرفت ها افززی  ب   ح ی ک  این ت سیع   اپاییدار  

  تحمی   می یا زیفرلی، یر محیط را حت، برای خ ی ا ساح  یز غیر قابی 
ز ف یزراح  نعت، م، گ ید بشر یر این یزراح ک تیا  ضیمن مسیم م 
ساختن ب، سابق  ی فضای محیط زیست     فقط ا ر ی طبیعی، را کی  
ط، میلی ح ها سا  ذخیر  هد  ب ی یر ترف کمتیر از یز قیرح از مییاح 

همیاح بری  بلک  ییگر منابع ذخیر  هد  یر کر  زمین را  ییز بی  کمیک 
ا ر ی ها تبدی  ب  ضیایعات، مضیر ز بی، مصیرف سیاختا پیس  بایید 

م، باهند  13فرام ش ه ی ک  ماهیت مشکالت زیست محیط،  هنجاری
ز طرح مباحث اخالق، ما ند اخالق زیست محیط،  م، ت ا د یک  قش 
حیات، یر تفکرات زیست محیط، ز   ع رفتار ز ام  افرای یر تعامی  بیا 

(ا ب  این ترتیب  مراکز آم زه، ز بخیش 13باهد )محیط زیست  یاهت  
های ایمن،  بهداهت ز محییط زیسیت  ینایع ز ییگیر سیازماح هیا ز 
 هایهای پهزهش، زتیف  یار د تا ضمن ازییای یا ش زیست محیط،  ب  

زااااااااا ییز  راایت ا    اخالق زیست محیط، یر بین کارکناح  ینایع
ق آگاه، رسا ،  آم زش ز بسیج کمک کنندا ام  ب  این زتیف  از طری

تمام، االقمنداح ب  محیط زیست ز ترزیج یک رزش ز دگ، سازگار بیا 
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یر بین کارکناح آم زه، ز  ینایع  فراگییراح   14زیست ب م های طبیع،
یا ش پهزهاح ز ام م مریم امکاح پذیر استا ب  این ترتیب این ا تظیار 

متعهید بی  آمی زش ز  زج ی یاری تا هرکت های  نعت، ) نایع( خ ی را
تعلیم مبا ، اخالق زیست محیط، بدا ند ز رهبری ز هدایت بر ام  های 
آم زش زیست محیط، ز اخالق مدار بیرای حی  بحیراح هیای زیسیت 

 (ا 15-14را براهد  گیر د ) 15محیط،
ب  همین یلی  امرزز   تأکید بر این است ک ؛  یرزی ا سیا ، هیاغ  یر  

 گرش مطل ب،  سیبت بی  محییط زیسیت  بخش  نایع از ییدگا  ها ز
برخ ریار باهندا بنابراین یر زحلی از   یاز است کارکناح  نایع از  گرش 
ز ییدگا  مناسب،  سبت ب  اخالق زیست محیطی، برخی ریار باهیند تیا 

 بت ا ندج 
 یر ارهای ز راهنمای، ییگراح م فق ام   مایندا -1
 دایا ش ز یرک زیست محیط، خ ی را ت سع  یهن -2
آگاه، ز هناخت باالتری  سبت ب  جنب  های مابت ز منف، محییط  -3

 زیست کسب  مایندا
 را  ح  های، برای مسائ  زیست محیط، بیابندا -4

با ت ج  ب  تحقیقات ا جام هد  یاخل، ز خارج، یر زمین  اخالق زیسیت 
محیط، م، ت اح یریافت ک  این اخالق ضرزرت، برای حیات بشیری ز 

تخریب محیط زیسیت ز حفیظ ز حراسیت از آح یر حیطی  جل گیری از 
(ا با ت ج  ب  م اری یای هید    هیدف کلی، از ایین 6های مختلف است )

پهزهش  بررس، سطح اخالق زیست محیطی، کارکنیاح هیرکت فی الی 
 اکسین خ زستاح استا

 

 روش
پهزهش حاضر با رزش تحقیق ت  یف، ز از   ع پیس رزییدایی ا جیام 

ری مطالع  هام  تمام، کارکناح رسم، ز قیراریایی هد  استا جامعی م 
 فر ب یا  790هرکت ف الی اکسین خ زستاح یر ههرستاح اه از ب  تعدای 

 فیر  259حجم  م    م ری  یاز با جدز  کرجس، ز م رگاح ز بی  تعیدای 
برآزری گریید ک  با استفای  از  م    گیری تصایف، از جامعی می ری  ظیر 

زیهگ، های جمعیت هناخت،  م  ی می ری مطالعی  ا تخاب هد دا بررس، 
ز یر د فرازا ،  4/83 شاح یای ک ؛ یر د فرازا ، اکار پاسخگ یاح مری 

یر د ب ی  استا یر م ری سطح تحصیالت  اکایر  6/16پاسخگ یاح زح 
پاسخگ یاح مری ز زح یارای تحصیالت کارهناسی، بیا یر ید فرازا ی، 

بییا گر ایین اسیت کی  یر ید  ب ی  استا  تایج حا   هم چنین 8/39
یر ید  5/40فرازا ، سابق  کار کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح 

سیا  اکایر پاسیخگ یاح یر  5-10ب ی  است ک  حاک، از تجرب  کیاری 
یر ید  3/58زمین  کار هرکت، استا یر د فرازا ی، اکایر پاسیخگ یاح 

 31-40ن، ب ی  است ک  بیا گر قرار گرفتن اکار پاسخگ یاح یر یست  س
میلیی ح  2-3سا  استا یرآمد ماها   اکار پاسخگ یاح میری ز زح بیین 

یر ید بی ی  اسیتا گیرایش مابیت اکایر  2/45ت ماح با یر د فرازا ، 
ب   یر د  6/55با یر د فرازا ،  های ارتباط جمع،رسا  پاسخگ یاح ب  

ان اح رسا   های، با قابلیت های سمع، ز بصری   ضرزرت بهر  گیری 

اسب از این رسا   ها را یر زمین  پخش بر ام  های آم زه، مرتبط بیا من
حفاتت محیط زیست بخص ص یر قالب پخش بر ام  از طرییق هیبک  
های سراسری را مطرح م، سازیا هم چنین  همی  کارکنیاح هیرکت یر 

هیای های محییط زیسیت، فعالییت یاهیت  ز یر یزر ها ز تشک ا جمن
ا بدیه، است این  تیج  م، ت ا د ا د ی آم زش محیط زیست، هرکت  م

 شاح یهند  زج ی ا گیز  باالتر یر کارکناح بیرای مشیارکت  پیذیرش ز 
اجرای املیات حفاتت از محیط زیست باهدا ابزار جمع آزری اطالاات 
یک پرسشنام  ب ی ک  یر آح از مقیا  سنجش اخالق زیسیت محیطی، 

پرسشینام  بیا مراجعی  بی   استفای  گرییدا الزم ب  ذکر است ک  رزایی،
متخصصاح محیط زیست ز پایای، آح از طریق محاسیب  ضیریب آلفیای 
کرز باخ تأیید گرییدا میزاح این ضریب برای ابعای خدا محی ری  ا سیاح 
مح ری ز زیست ب م مح ری محاسب  گریید ک   شاح یای پاییای، ابیزار 

 (ا1سنجش یر حد مناسب، قرار یاری )جدز  
 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق : ضریب 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ  تعداد پرسش  متغیرهای تحقیق 
 88/0 9 خدامح ری

 79/0 8 ا ساح مح ری

 72/0 8 زیست ب م مح ری

 81/0 25 مجم ع اخالق زیست محیط،

 

یر هیر بخیش ، برای بررس، سطح اخالق زیست محیطی، پاسیخگ یاح

 1-5هیا امتییاز از پاسی  مرب ط ب  اخالق زیست محیط،  ب  هیر ییک
ز کییامال   2  مخیالفم 3   ظییری  یدارم 4  می افقم 5)کیامال  می افقم 

برای سؤاالت مابت ز اکیس آح بیرای سیؤاالت معکی  (  1مخالفم 
)گ یی  هیای  پرسشنام  سؤاالتتعلق گرفتا با ت ج  ب  این ک  مجم ع 

هد باادی م، 25 ابعای خدامح ری  ا ساح مح ری ز زیست ب م مح ری(
گییری را یر برم، 5تا  1ها طیف ز  ظر ب  اینک   ح    مر  یه، ب  پاس 

هییای بنیابراین  کمتیرین امتییاز متصی ر بیرای مییا گین تمیام، بخیش
ز 1پرسشنام   اام از خدامح ری  ا ساح مح ری ز زیست ب م محی ری 

میا گین محاسب  هد   بر این اسا  چناح چ  باهدام، 5بیشترین امتیاز 
 ؛هر یک از ابعای ز  یز میا گین اخالق زیست محیط،برای 

 باهد  سطح اخالق زیست محیط، کارکناح ضعیف  1-2یر محدزی  
باهیید  سییطح اخییالق زیسییت محیطیی، کارکنییاح  01/2-3 یر محییدزی 

 مت سط 
 باهد  سطح اخالق زیست محیط، کارکناح مطل ب 01/3-4 یر محدزی 

 ز
بسییار ست محیط، کارکناح باهد  سطح اخالق زی 01/4-5 یر محدزی 

 اه یارزیاب، م، مطل ب
جهت تجزی  ز تحلی  آماری اطالاات حا   از پرسشنام  ها  از آمیار  
های میا گین  یر د  فرازا ، ز ا حراف معیار ز آزم ح های ت، مسیتق  

ا جیام  SPSSز آ  زا استفای  هد  استا این کار با استفای  از  رم افیزار 
 گرفتا 
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 یافته ها
 شاح م، یهد ک  سطح اخالق محیط زیست، کارکناح یر ابعای   2ز  جد

 6/99ا ساح مح ری  خدا مح ری ز زیست ب م مح ری ب  ترتیب با 
 یر د یر سطح بسیار مطل ب، قرار یاریا 1/96یر د ز  5/98یر د  

 

: سطح اخالق زیست محیطی کارکنان شرکت فوالد 2جدول

سان محور و زیست  اکسین خوزستان در ابعاد خدامحور، ان

 بوم محور
 
 

 ابعای
 اخالق 
 زیست محیط،  
 

 سطح ز محدزی  

 ضعیف
2 – 1   

 مت سط
3 – 01/2 

 مطل ب 
4 – 01/3 

 مطل ب بسیار 
5 – 01/4 

 یر د فرازا ، یر د فرازا ، یر د فرازا ، یر د فرازا ،

 5/98 255 5/1 4 0 0 0 0 خدامح ری

 6/99 258 4/0 1 0 0 0 0 مح ریا ساح

زیست ب م  
 مح ری

0 0 0 0 10 9/3 249 1/96 

 100 259 مجم ع )اخالق زیست محیط،(

 
برای پاس  ب   خستین پرسش پهزهش  مبن، بر این ک   آیا بین 
جنسیت ز سطح اخالق زیست محیط، کارکناح هرکت ف الی اکسین  

مستق  استفای    tخ زستاح اختالف معنایار زج ی یاری  از آزم ح آماری 
میا گین حا   از این ابعای یر میاح ز اح ز تایج  شاح یای ک ؛ هدا  

مریاح هاغ  یر هرکت ف الی اکسین خ زستاح یکساح ب ی  ز تفازت  
معنایار میاح این یز گرز  یر هیچ کدام از ابعای ز مجم ع اخالق زیست  

 (ا3اهت )جدز محیط، زج ی  د
 

  : مقایسه ابعاد اخالق زیست محیطی با توجه به3جدول

 جنسیت

 05/0*معن، یاری یر سطح                        

هم چنین برای بررس، پرسش یزم پهزهش  مبن، بر این ک   آیا بین  
میزاح تحصیالت  سابق  کار  سن ز یرآمد ز سطح اخالق زیست  
محیط، کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح اختالف معنایار زج ی 

آ الیز زاریا س یکطرف  استفای  گرییدا  تایج این بررس، یاری  از آزم ح 
میا گین اخالق زیست محیط، با ت ج  ب  میزاح ها  شاح یای ک  

کساح ب ی  ز تفازت معنایار میاح ی ،ستحصیالت  یر ابعای م ری برر
یر هیچ کدام از ابعای ز مجم ع اخالق زیست   های تحصیل،گرز 

الق زیست محیط، با ت ج  ب  سابق  میا گین اخ  محیط، زج ی  داری
ب  استاناء بعد ا ساح مح ری یر سایر ابعای م ری بررس، میاح اخالق کار  

زیست محیط، ز سابق  کاری کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح 
میا گین اخالق زیست محیط، با ت ج  ب    تفازت معنایار زج ی  داری

یکساح ب ی  ز تفازت معنایار   میزاح سن کارکناح  یر ابعای م ری بررس،
یر هیچ کدام از ابعای ز مجم ع اخالق زیست   های سن،میاح گرز 

میا گین حا   از این ابعای یر میاح ز  یز هم چنین  محیط، زج ی  داری
افرای با میزاح یرآمد مختلف یکساح ب ی  ز تفازت معنایار میاح این  

ق زیست محیط، زج ی یر هیچ کدام از ابعای ز مجم ع اخال هاگرز 
 (ا 4ری )جدز  دا
 

: مقایسه ابعاد اخالق زیست محیطی با توجه به  4جدول

 میزان تحصیالت، سابقه کار، سن و درآمد 
ابعای اخالق زیست      

 محیط، 
متغیرهای  
 مستق  

مقدار   میا گین 
F 

سطح معن،  
 * یاری

میزاح   خدامح ری 
 تحصیالت 
 سابق  کار 

 سن 
 یرآمد 

61/4 
61/4 
61/4 
61/4 

341 /0 
619 /0 
140 /0 
560 /0 

796 /0 
603 /0 
936 /0 
572 /0 

میزاح   ا ساح مح ری 
 تحصیالت 
 سابق  کار 

 سن 
 یرآمد 

55/4 
55/4 
55/4 
55/4 

076 /0 
793 /2 
335 /1 
294 /1 

973 /0 
041 /0 
263 /0 
276 /0 

میزاح   زیست ب م مح ری 
 تحصیالت 
 سابق  کار 

 سن 
 یرآمد 

55/4 
55/4 
55/4 
55/4 

391 /1 
969 /0 
869 /0 
490 /0 

246 /0 
408 /0 
458 /0 
613 /0 

مجم ع )اخالق زیست  
 محیط،( 

میزاح  
 تحصیالت 
 سابق  کار 

 سن 
 یرآمد 

57/4 
57/4 
57/4 
57/4 

576 /0 
190 /1 
374 /0 
079 /0 

632 /0 
314 /0 
772 /0 
342 /0 

 

 بحث
 تایج بدست آمد   شاح م، یهد ک  بین جنسیت ز میزاح برخ ریاری 

ج ی  داریا این بداح  آ اح از اخالق زیست محیط، تفازت معن، یاری ز
معناست ک  زج ی خصیصی اخالق زیست محیط،  زی هر یز گرز   
یکساح ب ی  است ک  بیا گر زج ی   ا، تعهد اخالق،  سبت ب  محیط 

 ابعای 
 اخالق زیست محیط، 

 جنسیت 
     
 میا گین 

  مقدار      
T 

معن،  سطح    
 * یاری

 خدا مح ری 
 61/4 مری

081/0 936/0 
 60/4 زح 

  ساح مح ری ا
 55/4 مری

006/0- 995/0 
 55/4 زح 

 زیست ب م مح ری 
 54/4 مری

726/1- 086/0 
 61/4 زح 

مجم ع )اخالق زیست  
 محیط،( 

 57/4 مری
685/0- 494/0 

 59/4 زح 
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زیست  زی آ اح استا این یافت  با  تیجی مطالع  ا جام هد  یر رزستاییاح 
 (ا 3استاح گلستاح سازگار م، باهد )

ح یای ک ؛ بین اخالق زیست محیط، کارکناح از طرف ییگر   تایج  شا
هرکت ف الی اکسین خ زستاح  با متغیرهای مستق ؛ میزاح تحصیالت  
سابق  کار  سن ز یرآمد تفازت معن، یاری زج ی  داریا ک  حاک، از 
زج ی یرک  ا گیز  ز بعد خدامح ری ق ی جهت حمایت ز حفاتت از 

ت محیط، یر  تیج  محیط زیست ز کسب اطالاات ز آگاه، های زیس
مشارکت یر یزر  های آم زش زیست محیط، ب    رت متنازب ز 
مستمر ز بهر  گیری از بر ام  های رایی ی، ز تل یزی  ، با م ض اات 
زیست محیط، یر بین کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح ب ی  
استا این یافت  ها تأیید کنندۀ  تایج برخ، مطالعات ا جام هد  یر 

(  یا ش آم زاح یزر  مت سط  ههرستاح 3ییاح استاح گلستاح )رزستا
( است ک   شاح یای د   14( ز مرزجاح کشازرزی استاح گلستاح )16ابهر )

رابط  معن، یاری بین متغیرهای مذک ر ز میزاح برخ ریاری از اخالق 
زیست محیط، زج ی  داهت  است  ز مغایر با  تایج مطالعات برخ،  

ح یای د رابط  معن، یاری بین رفتار زیست  محققین است ک   شا
محیط، کشازرزاح ز سن  سطح تحصیالت  یر د یرآمد از کار 

(ا 21-17کشازرزی ز سا  های اهتغا  ب  کار کشازرزی است )
مطالعات م ریی  شاح م، یهد ک  مرزجاح کشازرزی از زمین  اخالق، 

ر م، باهند مناسب یر تبیین رفتار یرست با محیط زیست طبیع، برخ ریا
(ا یر  هایت با ت ج  ب  ادم زج ی مطالعات منسجم یربارۀ اخالق  22)

زیست محیط، یر هرکت های  نعت، ز سازماح های یزلت، ز  
خص  ، ز ههرها ز استاح های کش ر پیشنهای م، ه ی یر تحقیقات  
آت، پهزهشگراح بیشتر ب  این ح ز  بپریاز دا با ت ج  ب   ب ی تفازت 

متغیرهای مستق  ز میزاح برخ ریاری آ اح از اخالق   معنایاری بین
زیست محیط،  م، باید پهزهش های آت، ییگر بر متغیرهای الم، ز  
قاب  سنجش یر این م ض ع ز هم چنین بررس، ارتباط بین ابعای س  
گا   اخالق زیست محیط، تمرکز  مایندا پیشنهایات اجرای، این تحقیق  

 هام ج
های مطالعات، یر زمین  اخالق زیست محیط، تهی  ز تدزین پرز    -1

 یر هرکت های  نعت،
برگزاری همایش ها  سمینارها ز یزر  های آم زش زیست محیط،  -2

بص رت مستمر ت سط هرکت های  نعت، ز یزلت ز مراکز آم زه، یر 
 رابط  با هناسا دح اخالق زیست محیط، یر سطح مل، ز بین الملل،

ر مناسب ز فعا  برای پهزهشگراح  اساتید  زمین  سازی ز ایجای بست -3
 احب  ظراح ز یا شج یاح ب  منظ ر ا جام پرز   های تحقیقات، ز  
مطالعات، یر ح ز  مدیریت محیط زیست هرکت های  نعت، ز غیر  

  نعت، ز ییگر هرکت های ت لیدی زااااا
هناسا دح رزش های  حیح یر استفای  از منابع طبیع، با راایت   -4

یست محیط، ت سط کارکناح هرکت های  نعت، ز غیر  اخالق ز
  نعت، 

اطالع رسا ، جامع ز  حیح پیرام ح اهمیت ز جایگا  محیط  -5
زیست  ضرزرت حفظ محیط زیست ز آگاه، بخش، یر م ری مخاطرات 

اخالق ز رفتارهای  امطل ب یر قبا  محیط زیست ز تأ یرات آح بر  
 پایداری هرکت های  نعت، ز غیر  نعت،

 

 گیرینتیجه
سطح اخالق زیست محیط، کارکناح هرکت ف الی اکسین خ زستاح یر 
ابعای خدا مح ر  ا ساح مح ر ز زیست ب م مح ر یر سطح بسیار مطل ب، 
قرار یاری ز این مطل بیت فارغ از جنسیت  میزاح تحصیالت  سابق  کار   
سن ز یرآمد م، باهدا  رزهن است ک  اطالع رسا ، یقیق ز آم زش ز 
جهت گیری اخالق، کارکناح ز مسئ الح  نایع ز استفای  از مشارکت 
آ اح م، ت ا د  قش بسزای، یر جل گیری از ت لید ز ا تشار آل یگ، ز 
حفظ محیط زیست یاهت  باهدا هر چند برخ ریاری از اخالق زیست  
محیط، مناسب تنها یک، از ا ام  تعیین کنندۀ رفتار یرست با طبیعت  

رفتار سازگار با آح  یازمند فراهم هدح هرایط ما ندج  م، باهد ز برزز
 یا ش  ا گیز  ز امکا ات الزم م، باهدا

 

 های اخالقیمالحظه
یر این پهزهش مالحظ  هیای اخالقی، یر زمینی  معرفی، منیابع می ری 
استفای   ا   اما تداری الم، ز حق معن ی   یسندگاح راایت گرییید  

زیاری ز رضایت آگاها   م ری ت جی  است ز ا    اخالق الم، ما ند را
 قرار گرفت  استا

 

 سپاسگزاری
پهزهشگراح مطالعی حاضر  از تمام، فرهیختگیاح ز  یاحب  ظیراح یر 
زمین  اخالق محیط زیسیت کی  کمیک هیایا ، را یاهیت  ا ید  مراتیب 

 سپاسگزاری خ ی را ااالم م، یار دا
 

 هنام واژه
 Materialist .1 ماییگرا

 Applied ethics .2 اخالق کاربریی

 Environmental ethics .3 اخالق زیست محیط،

                     Ecosystem 4 ب م یستز

 Self-awareness .5 خ یآگاه،  

     Anthropocentric .6 ا ساح مح ر

    Intrinsic value .7 ارزش ذات،

 Instrumental value .8 ارزش ابزاری

                   Biocentric .9 زیست مح ر

 Theocentricity .10 خدامح ری

            Attitude .11  گرش

 Green industry .12  نعت سبز

                     Normative .13 هنجاری

 Natural ecosystems .14 زیست ب م های طبیع،

 Environmental crisis .15 بحراح زیست محیط،   
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