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 کشاورزی  دانشجویان  محیطیزیست میان ابعاد اخالق تحلیل رابطه
 

  3، دکترسیدمحمد جواد سبحانی*2، دکترامید جمشیدی1ابوالمحمد بندری
 اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشكده کشاورزی، مدیریت  و آب گروه .1

 ران ته  دانشگاه کشاورزی، کشاورزی، دانشكده توسعه و مدیریت  گروه .2

  دانشكده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و آموزش کشاورزی، .3

 ( 3/10/96،تاریخ پذیرش: 8/96/ 2)تاریخ دریافت:
 

 
 

 سرآغاز

 موجودات، مجموعه از كه است خداوندي موهبتي زیستيطمح و طبيعت
 وجدود زندد  موجود هر اطراف  در كه هماهنگي شرایط و عوامل و منابع
 امدروز  (.1شدد  اسدت  يلتشکوابستگي دارد،  آن به حيات ادامه و دارد

 جهداني جامعده مباحد  ینتدرمهم از یکدي به زیست،يطمح از حفاظت
 نکدردن رعایت یا عدم نگهداري صحيح، كه ياگونهبه است؛ شد یلتبد

 تهدیدد مدورد را جهان كل سالمت تواندمي آن از حفاظت استانداردهاي
عنوان بده اخيدر هدايدهده در یژ وبده كه يائلمس از یکي (.2  دهد قرار

  محسوب بشري جوامع رفا  و زیستيطمح پایداري عليه تهدیدي

 

 

 
 

 عنوانبه كارشناسان برخي توسط كه است جمعيت رویهبي رشد شود،مي
 مندابع طبيعدي، از ندامعوو  كشيبهر  زیست،يطمح تخریب اصلي علت

 در (.3  اسدت شدد  قلمدداد اعياجتم هايناامني و اقتصادي هايبحران
 موضوع یکعنوان به طبيعت و انسان بين ارتباط  گذشته، دهه چند طو 
 مندابع رسددمدي نظدر یرا بهز است،قرارگرفته  ايفزایند  موردتوجه مهم

 هداانسدان توسدط دارندد، الزم بازیابي براي كه زماني از تریعسر طبيعي
بدا  يراخالقيغ و نادرست يرفتارها دليل به و شوندمي تخریب و مصرف 
 (.4  است آمد  وجود به فراواني محيطيیستز مشکالت طبيعت،

 
 

 چكیده
در  ممه و اساسي تواند گاميمي جامعه، يرگذارتأث و آگا  قشرعنوان به زیستيطمح به نسبت دانشجویان وضعيت اخالق شناسایيزمینه: 

 محيطيیستز اخالق ابعاد بين رابطه بررسي مطالعه، این از رو هدفینازا .باشد  كشور عالي آموزش محيطيیست زهاي ریزي سياستبرنامه
 . بود اردبيلي محوق دانشگا  كشاورزي دانشجویان

 دانشکد  كارشناسي، و ارشد رشناسيكا دكتري، موطع دانشجویان همبستگي بود. جامعه آماري –روش توصيفي  ازلحاظ مطالعه اینروش: 

گيري تصادفي نفر تعيين و با استفاد  از روش نمونه 140بود كه با استفاد  از فرمو  كوكران حجم نمونه  اردبيلي محوق دانشگا  كشاورزي
ساخته بود كه روایي آن  ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه محوق. آوري گردیدها جمعداد  تحصيلي موطع به نسبت متناسب انتساب با ايطبوه

نيز از  هایافته وتحليلیه تجزمورد تایيد قرار گرفت. جهت  AVEو  CR، كرونباخبا نظر متخصصان و پایایي آن با استناد به ضرایب آلفاي 
-ستفاد  از نرمساختاري با ا معادالت یابي محيطي از مد یستزتعيين ارتباط بين ابعاد مختلف اخالق  براي آمار توصيفي و استنباطي و

 استفاد  شد. LISRELو  SPSS افزارهاي

 خدامحوري  با يمحورانسان بين و (47/0محوري  بومیستز با يمحورانسان بين داد ساختاري نشان معادالت نتایجها: یافته

  بوم یستز ( بين58/0  دارمعني نيز حاكي از وجود رابطه مثبت همبستگي تحليل نتایج. وجود دارد معناداري ( رابطه71/0  دهندگانپاسخ 
 . بود يخدامحور با دانشجویان محوري

  بوم یستز بين معنادار ارتباط وجود همچنين، و يخدامحور و محوري بومیستز با يمحورانسان بين ارتباط به توجه باگیری: یجهنت

ي، داراي سطح خدامحوري باشد كه عالو  بر دانشجویان باید تربيت هاي آموزشي و فرهنگيبرنامه اصلي تمركز خدامحوري، و محوري
 بوم محوري باشند. یستزي و محورانسانباالیي از 

 

 كشاورزي دانشجویان محوري، خدامحوري،بوم محوري، انسانزیست محيطي،یستزاخالق : کلید واژگان

 
 

 jamshidi.omid65@ut.ac.ir: نویسندۀ مسئو : نشاني الکترونيکي
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 در بایدكه مي است تغييري او ، بنابراین براي تغيير وضعيت موجود، گام
 پدیدد آن به نسبت وي مسئوليت و نوش و طبيعي محيط از انسان درک

 اخالقدي هدايرزشا كه شودمي برداشته زماني عرصه، این دوم آید. گام
 اعمدا  شود، چراكده پيامددهاي جهاني و فراگير زیست،يطمح به مربوط 

 را جوامدع و هداانسدان همده دامدان زیستيطمح به مربوط  اخالقي ضد
 بلکده هداانسان نه تنها متوجه را خود خطرناک اثرات و گرفت فراخواهد

 سدا  بدود كده در رو ينهمد از  (.5  سداخت خواهد زند  موجودات همه
 جدایز  برندد  105ازجملده  كشور، 72 از دانشمند 1000 از بيش ،1992
 و اخدالق زمدين، بده توجه براي كه نمودند اعالم اينامه انتشار با نوبل،
اخدالق  آن راتدوان ي مديبه نحدوكه  است الزم جدیدي 1نگرش شيو 

 .(6 قلمداد نمود  2محيطيیستز
 ارتباط  بر عالو  كه است 3ايرشتهينب بح  یک محيطيزیست اخالق 
 فلسدفه، دیندي، علدوم همچدون علدومي با ي،شناسبوم و زیستي علوم با

 علدوم و صدنعت حتدي و اقتصداد ي،شناسد جامعه اخالقيات، روانشناسي،
 از حفاظدت در اخدالق اهميدت درک بدا (.3هسدت   مرتبط نيز سياسي

 هانظریه تا اندكرد  و محووان سعي نظرانصاحببرخي از  زیست،يطمح
یکدي از  (.6  دهندد ارائده محيطيیستز اخالق پيرامون هایيرهيافت و

 بدا آن ارتبداط  و اخدالق علدم از موددماتي طرح از پس این اندیشمندان،
 و كندد پيچيددگي رهدا از را خدود كده دارد تالش ينوعبه زیست،يطمح

 آن يرانسدانيغ هدايجنبده بده معطدوف  بيشتر را محيطيیستز اخالق
 ،4محدوري بدومزیست از طرفداري با محوق دیگري، (.3  دكنمي قلمداد

 را آن تدوانيم  كده دهددمدي پيشدنهاد را محيطيیستز اخالق نوع آن
 ارائه با متفکر دیگري موابل، دانست و در حيوانات از حمایت قوي حامي
 آن، در كده اسدت محدور بومیسدتز اخالق ينوعبه معتود زمين، اخالق
 زیبدایي و ثبات انسجام، حفظ به كه است ستدر زیستيطمح با رفتاري
 كده اسدت حدي تا اخالق شناخت و درک اهميت (.6 كند  كمک زمين
 موضدوع یک را زیستيطمح متخصصان، از بسياري و دانشمندان اغلب
 يدازموردن در فيلسوف معروف، وشناس جامعهیک  دانند،مي اخالقي مهم

بداوجود  تودد اسدت كدهمع زیسدتييطمح اخالق به جهاني جامعه كنوني
 هدر از بيشمراتب به هاانسان تکنيکي، و صنعتي و فني وسایل يتوسعه
 دیگدر، سوي از (.5 مي كنند  انساني و اخالقي فور احساس دیگر، زمان

-زیسدت مسدائل حدل بدراي كده كننددمي بيان زیستيطمح طرفداران

 و 5رفتداري علدوم يسدوبه اكولدوییکي و فيزیکي علوم از باید محيطي،
 براي خوبي پتانسيل علوم، این رسدمي نظر یرا بهز كرد، حركت اخالقي
 (.4  باشند داشته زیستيطمح بهبود هايرا  توسعه
 آن به انسان نياز از برخاسته محيطيزیست اخالق تدوین كنوني رویکرد

كه به طدور  است علم فلسفه از ايعنوان شاخهاخالق نيز به است و علم
 هداارزش ایدن (.7و  5 دارد سدروكار  7هداارزش و 6قياتاخال با مستويم

 و خدوب زیسدتيطمح قبدا  در رفتاري یا يكارچه بيانگر این است كه
 دارايها انسان فوط ،8محورانسان اخالق در (.8  است نادرست يكارچه

 كده اسدت مهدم آنجدا تا زیستيطمح تخریب و هستند اخالقي جایگا 
 و فکدري مکاتدب از بسدياري(. 6  دهدد قرار يرتأث تحت را انساني منافع
 بدودن دارا همچدون دالیلدي بده را هداانسان بشر، تاریخ طو  در نظري

 و حق داراي را و انسان دانسته ویژ  موقعيتي داراي 10خالقيت و 9هوش
 از به تفکر نوع این در از همين رو، افراط  دانند.مي يفردمنحصربه ارزش
 دیددگا ، ایدن درچراكده  انجامدد؛مدي زیستيطمح تخریب و بردن بين

 در توانددمي بخواهد،هرگونه  كه به انسان دست در است ابزاري طبيعت
 در محوربوم زیست ارزش گيرياز طرف دیگر جهت(. 7 كند  تصرف  آن
(. 6  است ذاتي ارزش داراي انساني منابع از مستول طبيعت كه است آن
 مطدرح وي مدادي مندافع ومسدائل  و انسان وجهيچهبه رویکرد این در

 رویکرد این است، ارزشمند خوديخودبه و نفسهيف طبيعت، بلکه نيست،
 زیسدتيطمح حدوز  هدم كده دارديم وا آن منافع یا مضار از فارغ را فرد

 جایگا  رویکرد این(. 5  نهد ارج و نمود  حفاظت را هم انساني و طبيعي
 كليدت، یدکعنوان بده بومیسدتز یدا زند  موجودات سایر به را اخالقي
 است موضوعي زیست،يطمح بر تأثيرات كه است معتود و دهدمي تعميم

(. 7و  6  است اهميت دارايها  انسان براي آن پيامدهاي ازنظر صرف  كه
 بحدران یدکدرواقدع  محيطيیسدتز بحدران كده باورند این بر بسياري
 ینترمهم توانديم  دنيوي، زندگي از دین جدایي و است دیني و 11معنوي
 ،12انسداني يشناسد بوم یدراز باشدد محيطيیستز هايبحران بروز عامل

 انسدان، طبيعدت و ماهيدت به نسبت انسان باورهاي تأثير تحتشدت به
حدل را  كده اسدت این بر تأكيد رویکرد این در(. 6  دارد قرار دین، یعني

 ایدن. تاسد  ادیان سنت به مجدد بازگشت در زیستي محيط هايبحران
-مدي رهنمون یيخدا گرا نام به دیگر ارزشي كانون به را انسان موضوع

 از ناشدي كه است جهان به نسبت 13خدامحور رهيافتي یي،. خدا گراكند
 زمديندارندد  نگه و خدالق خداوندد كه است موضوع این به دیني ایمان

 و شدرعي انسداني، اصل یک زیستيطمح از بنابراین حفاظت (.5است  
 توجده مهدم موولده ایدن بده سنت هم و شریعت منابع در است، يقانون

 نيدز طبدق ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون در است. شد  بسياري
 لدذا و اسدت عمدومي وظيفه یک زیستيطمح از حفاظت پنجاهم، اصل
 ارتوداي بدراي فراگيدري و مسدتمر ،جانبههمه وسيع، اقدامات است الزم

 محديط هدايآگداهي افدزایش و جامعده در زیستيطمح فرهنگ جایگا 
زیست ایدران يطمححا  ینباا (.10و 9  پذیرد صورت جامعه افراد زیستي

هاي جدي مواجه شد  اسدت. در همدين راسدتا در ساليان اخير، با چالش
 از كده خطدري حاضر حا  در دهد كهگزارش مي 13جهاني صلح مؤسسۀ
 كندد،تهدیدد مديرا  ایدران زیسدتي، محديط الوقوعیدبقر بحدران جانب

 اسدت داخلدي سياسي منازعات و خارجي دشمنان خطر از بيشمراتب به
 منتشر  گزارش آخرین اساس بر زیست نيزيطمح عملکرد شاخص(. 11 

در  32/66 نمدر  بدا جهدان، كشدور 180 ميان را در ایران ،2016سا  در
 انميد  از 13 رتبه در آسيا شما  و خاورميانه منطوه جهان و در 105رتبه 
داد  است كه حاكي از جایگا  ناز  حفظ محديط زیسدت  قرار كشور 19

 كشور است. 
 جامعده مدردم، هدايتدود  از اعدم ایدران زیسدتيطمح عرصه بازیگران

 زیسدتيطمح از حفاظت ينهزم  در دولت، و اقتصادي هابنگا  دانشگاهي،
(. 10  انددبدود  هدا نداموفقآلدودگي و تخریدب گسدترش از جلوگيري و

 و آگداهي فوددان در زیسدتي حاضدر ریشده محيط مشکالت از اريبسي
و  11  دارد طبيعت و انسان ارتباط متعاد  بين در فرهنگ عمومي ضعف
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-چدالش بدر آمدن فائق جهت مطلوب راهکارهاي از بنابراین یکي(. 12

 انسدداني، بددویژ  نيددروي آمددوزش و تربيددت محيطي،یسددتز هدداي
 و مطلدوب محيطيیسدتالق زاخد نگرش  با دانشگاهيآموختگان دانش

 راهنمداي اسداس بدر و راسدتا همين در(. 13  است 14پایداري بر منطبق
در  1992 سدا  در كده زیسدتيطمح و توسدعه كنفدرانس یکم و بيست

طور بده تدا انددشدد  مکلدف هدادانشگا  شد، برگزار برزیل ریودویانيروي
 عمدومي مشاركت و پذیرييتمسئولافزایش  جهت در اساسي و ايریشه

سداختار خدود را تغييدر  زیسدت،يطمح با سازگار ايتوسعه هايبرنامه در
هاي متعدددي را بدراي توویدت اخدالق زیسدت محيطدي دهند و برنامه

 تدا اسدت الزم دليدل دو مخاطبان خود اجرا نمایند. در همين راسدتا، بده
 شناخت كدافي و آگاهي زیستي محيط مشکالت و مباح  از دانشجویان

در وهله نخست دانشجویان بدا افدزایش آگداهي و اصدالح  ند؛باش داشته
هداي اجتمداعي پایگدا  یج،تددربه نگرش خود نسبت به محيط زیسدت،

 یدا مسدتويم آورد كه به صدورت خواهند دست به جامعه در را قدرتمندي
باشد.  داشته زیستيطمح پيامدهاي مناسبي را براي تواندمي غيرمستويم

 ادا جهاني زیستيطمح براي را خود سهم باید در گام بعدي، دانشجویان
 جامعده هدرساز فرهنگ و فکري رهبرانعنوان به چراكه آنها (14  كنند

 چده نيز زمينه این در عالي نوش آموزش(. 14و  13  گردندمي محسوب
مددیران، بسديار  و متخصصدان تربيتدر عرصه  چه و تحويق عرصه در

 حفاظدت و پایدار توسعه محتویات و ااجز توانندمي هامهم است. دانشگا 
 دارندد، قدرار مددیریتي موقعيدت در كده افدرادي براي را زیستيطمح از

 كدهینا مگدر نيسدت یرپدذامکان امدر ایدن كنند. يدهسازمان و طراحي
بهبدود  مهدم موولده ایدن به نسبت و اخالق دانشجویان 15نگرش، دانش

 (.9  آید دوجو به زمينه این در الزم هايحساسيت و یافته
بدين  رابطه حاضر، بررسي تحويق كلي هدف  ،ذكرشد با توجه به مطالب 

 دانشدگا  كشداورزي در ميدان دانشدجویان محيطيیسدتز ابعاد اخدالق
بود. جهت دستيابي به این هدف، روابط بين ابعداد مدورد  محوق اردبيلي

 شدد گرفته( در نظدر 1بررسي در قالب چارچوب نظري پژوهش  نگدار  
 است.

 . 
 
 

 
 : مدل مفهومی پژوهش 1نگاره 

 

 روش
 باشد. جامعهمي همبستگي – توصيفي يهاپژوهش نوع تحويق حاضر از

و  كارشناسدي ارشدد كارشناسدي، شدامل دانشدجویان آماري این تحويق
 اردبيلدي حوقم  دانشکد  كشاورزي دانشگا  كشاورزي هايدكتري رشته

نفر تعيدين و بدا  140گيري از فرمو  كوكران حجم نمونه بود كه با بهر 
متناسب نسدبت  انتساب با ايتصادفي طبوه يريگنمونه روش از استفاد 

 پدژوهش، اصدلي آوري گردیدد. ابدزارهدا جمدعداد  تحصديلي، به موطع
هداي و یافتده (15و  8  تحويودات سدواالت از پرسشنامه بود كه تركيبي

ابدزار تحويدق بدا اسدتفاد  از پندل  نگارند  در آن لحداظ گردیدد. روایدي
 آلفداي ضریب از پایایي، تعيين متخصصين مورد تایيد قرار گرفت و براي

 شدد  اسدتفاد  و پایایي تركيبي شد استخراجكرونباخ، ميانگين واریانس 
 سا  بود 23  دانشجویان سني در تحويق حاضر ميانگين (.1  است  جدو 

. بودندد درصد پسر 7/45 و آنان دختر درصد 3/54 جنسيت نيز لحاظ  ازو 
 درصدد 1/27 دكتدري، در موطدع درصدد 1/12 تحصيلي نيز موطعازنظر 

مشدغو  بده تحصديل بودندد.  كارشناسي درصد 7/60 و ارشد كارشناسي
 درصدد 6/28 و شدهر دانشجویان از درصد 4/71 سکونت محل همچنين

 و كشداورز آنان از درصد 7/65 به نزدیک پدر غلش كهدرحالي بود، روستا
  .بودبازنشسته  درصد 9/22 و دولتيدرصد  4/11 آزاد

افزارهداي آمداري ها با استفاد  از نرمو تحليل داد یه تجزدر این تحويق 

SPSS  وLisrel توصديفي  آمدار از هداداد  تحليدلمنظور به شد. انجام
 تدأثير و رابطده بررسدي و بدراي ارمعيد  انحراف  ميانگين، درصد، فراواني،

سازي معادالت سداختاري همبستگي و مد  ضرایب از تحويق متغيرهاي
 .است شد استفاد  آمار استنباطي عنوانبه

 

 تحقیق  : ضرایب پایایی ابزار1جدول 
ابعاد اخالق  

 محيطي یست ز
تعددددددددداد 

 سواالت
آلفدددددداي 

 كرونباخ
ميددانگين واریددانس 

 شد استخراج
پایدددددایي 

 تركيبي

 937/0 603/0 75/0 10 ي محورانسان 

 928/0 591/0 67/0 9 بوم محوري یست ز

 905/0 614/0 72/0 6 خدامحوري 

 

 یافته ها
 نسدبت دانشجویان محوريانسان متغيرهاي بعد بنديیتاولوطبق نتایج 

 حدق اندداز  همدان بده حيواندات و گياهان" هايیهگو زیست،يطمح به

 انسان محوری 

 محوریبومزیست 

 خدا محوری

 فرضیه سوم فرضیه اول

 فرضیه دوم



 کشاورزی  دانشجویان  محیطیزیست میان ابعاد اخالق  دکتر امید جمشیدی و همکاران: تحلیل رابطه  
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هنگدام "، 240/0با ضریب تغييرات  "ارنددحق هاانسان كه دارند زندگي
برداري بيشدتري بده باید از منابع طبيعي بهر  مواجه با مشکل اقتصادي،

 بدرق توليدد بدراي سدد ایجداد"و  359/0با ضریب تغييدرات  "عمل آید
 433/0با ضریب تغييرات  "است هازمين برخي رفتن یرآبز به ازتر مهم

هداي یدهگوبعد زیست محوري نيدز  اولویت را كسب نمودند. در باالترین
 عواقدب اغلدب رسدانند،بده طبيعدت آسديب مدي هداانسان كهيهنگام "

 جلدوگيري اُزن الیده شددن سدوراخ از باید"، "آیدمي بار به يزيآم فاجعه
 حفدظ بدراي"و  "انددازدمدي خطر به را زند  موجودات زندگي زیرا، شود
ایب تغييدر بده ضدر با "تغيير الگوي مصرف ضروري است زیست،يطمح

هداي بداالتري را كسدب یدتاولو 222/0و  191/0، 170/0 ترتيب برابدر
 طبيعدت" هايي گویهخدامحورنتایج، در بعد  بر اساسنمودند. همچنين 

 "باید محترم شمرد  شدوند رو،ینازا هستند، خداوند مخلوق آن اجزاي و
ت با ضریب تغييدرا "طبيعت امانت الهي است"، 190با ضریب تغييرات 

 بدا "اسدت الهي درامانت يانتخ طبيعت، از نادرست استفاد  "و  214/0
بداالترین اولویدت را در بعدد مدذكور بده دسدت  284/0 ضریب تغييرات

 آوردند.
 اخدالق ابعداد بده مربدوط سدواالت  تعدداد در ادامه با توجده بده اینکده،

 تركيدب ازهدا آنبدراي موایسده  نبودندد، برابر یکدیگر با محيطيیستز
 از پس بنابراین،. شد استفاد  استاندارد معيار انحراف  ودار وزن يرغ يخط

 تعدداد بدر ابعداد از یدک هر ازشد  محاسبه ميانگين بعد، هر امتياز جمع
 مشداهد  (،2  جددو  در كهطور همان گردید. توسيم بعد همانسواالت 

 ترضعيف دیگر بعد دو از يمحورانسان بعد وزني، ميانگيننظر  از شودمي
 و محدوري بومیسدتز بدا موایسده در كده؛ است معني بدین این است و

ي اخالق محورانسان مؤلفهاز سطح مطالعه  مورد خدامحوري دانشجویان
 محيطي كمتري برخوردار بودند.یستز
 

 اخالقگانه سه  ابعاد استاندارد  انحراف و میانگین  :2 جدول

 محیطییستز

  اخاااالق  ابعااااد

 محیطییستز
 *میانگین

انحااراف  

 معیار

  ترکیااااب

 خطی

  یاااااارغ

 *داروزن

 انحراف

 استاندارد
 اولویت

 1 65/0 01/4 94/3 09/24 خدامحوري

 بومیسدددددددتز
 محوري

67/34 47/4 85/3 49/0 2 

 3 53/0 77/2 30/5 75/27 يمحورانسان

 
 محيطيیست ز اخالق ابعاد مختلف ميانگين  یسهمواحاصل از  نتایج

 داد  نشان  3حويق در جدو  شمار  دانشجویان نسبت به متغيرهاي ت
 از پسر و دختر دانشجویان دو گرو  مختلف بين است. طبق نتایج شد 

معناداري در سطح   اختالف  محيطيیست زاخالق  محوريخدا بعدلحاظ 
 هايگرو  بين كه داد نشان نتایج وجود دارد. همچنين پنج درصد

 و پدر صيليتح رشته و اصلي موطع اصلي، شغل سکونت، محل مختلف
 دارييمعن تفاوت خدامحوري بعدلحاظ  از دانشجویان تحصيلي رشته

 پسر و دختر نتایج همچنين بين دانشجویان بر اساسنداشت.  وجود
دار معني اختالف  محيطيیستزاخالق  يمحورانسان بعد به نسبت
بين  نيز محوريانسانبعد  لحاظ  ازدر سطح پنج درصد وجود دارد.  آماري
اي مختلف محل سکونت، شغل اصلي پدر و رشته تحصيلي، هگرو 

همچنين اختالف معنادار آماري در سطح نداشت.  وجود داري معن اختالف 
ميزان امتياز بعد   لحاظ  ازپنج درصد بين موطع تحصيلي دانشجویان 

از این تحويق حاكي از این بود  حاصل ي وجود داشت. نتایجمحورانسان 
 پسر، و دختر دو گرو  دانشجویان م محوري بينبویستزبعد  لحاظ  ازكه 
ي مختلف محل سکونت، شغل اصلي پدر، موطع تحصيلي و هاگرو بين 

 ندارد. وجود دار آماريمعني اختالف  رشته تحصيلي
 

اخالق   ابعاد میانگین بررسی میان یسهمقا  :3 جدول

 محیطی دانشجویان کشاورزییستز

 متغير
متغيددددر  

بندددگرو 

 ي

 يفراوان طبوات
ميددانگي

 ن

انحددرا
ف  

 معيار
t 

ادارمعندد 

 ي

بعدددددددددد 
 يخدامحور

ت
سي

جن
 

 64 پسر
35/
23 

41/4 
03/2
- 

*048/
0 

 76 دختر
71/
24 

42/3 

بعدددددددددد 
محورانسددان

 ي

ت
سي

جن
 

 64 پسر
29/
26 

19/8 
58/2
- 

*026/
0 

 76 دختر
25/
29 

27/7 

ي
صيل

تح
ع 

وط
م

 

 طبوات
فددراوان

 ي
 2X p ايميانگين رتبه

 41/43 17 دكتري

806/
8 

*012/
0 

 17/72 38 ارشد 

كارشناسدد 
 ي

85 17/75 

 (درصد 5 سطح در دارييمعن* 
 

محيطي یست زهمبستگي بين ابعاد مختلف اخالق  از حاصل نتایج
 اخالق مختلف ابعاد نشان داد كه بين 4دانشجویان در جدو  شمار  

داري یک درصد معني سطح در مثبت رابطه دانشجویان محيطيزیست
بدین مفهوم كه با افزایش سطح اخالق در یک بعد، در ابعاد  .ود داردوج

 كند.يم دیگر نيز وضعيت اخالق بهبود پيدا 
 

محیطی  زیست  اخالق ابعاد مختلف بین : همبستگی4جدول 

 دانشجویان

 یمحورانسان متغیرها
بوم یسااااتز

 محوری
 یخدامحور

   1 يمحورانسان

 محوري  بومیستز

 يخدامحور

** 56/0 1  
** 88/0 ** 73/0 1 

 



 کشاورزی  دانشجویان محیطی زیست  میان ابعاد اخالق رابطه   تحلیلدکتر امید جمشیدی و همکاران: 
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 مختلدف ابعداد یت در پژوهش حاضر بدراي شناسدایي اثدرات بديندرنها
سدازي معدادالت سداختاري و دانشدجویان از مد  محيطيزیست اخالق

هاي برازندددگي گيري از شدداخصجهددت ارزیددابي بددرازش مددد  انددداز 
 قابدلها همرا  بدا سدطح این شاخص 5است كه در جدو   شد استفاد 

مشخص گردید  است. با اسدتناد بده سدطح  شد  مشاهد و مودار  بو ق
هاي برازنددگي مدد  تحويدق از وضدعيت ، تمامي شاخصشد مشخص

 مناسبي برخوردار بودند.
 

 اخالق ساختاری مدل  برازندگی های: شاخص 5جدول 

 دانشجویان محیطیزیست

 شاخص
معیااااااااار 

 پیشنهادی

مقااااااااادار 

 شدهمحاسبه

 515/1 ≤3 درجه آزادي  نسبت كاي اسکوئر به 

 98/0 90/0≤ هنجار برازندگي 

 98/0 90/0≤ هنجار نشد  برازندگي 

 94/0 90/0≤ برازندگي فزایند  

 94/0 90/0≤ برازندگي تطبيوي 

 99/0 90/0≤ ميزان انطباق 

 023/0 ≤05/0 ماندها پس ميانگين مجذور 

 061/0 ≤08/0 ریشه دوم واریانس خطاي توریب 

 
 اثر همچنين و يرمستويمغ و مستويم تحليل مسير اثرهاي از استفاد  با

 شد داد   نشان وابسته متغيرهاي بر مستول متغيرهاي از هریک كل،
اثرات  مجموع و اثر غيرمستويم مستويم، ، اثر6 بر اساس جدو  است.

  2Rتعيين  همچنين ضریب و وابسته متغيرهاي  بر مستول متغيرهاي
 اند.شد مشخص مستول يمتغيرها توسط وابسته متغيرهاي

-فرضيه او  تحويق حاضر به دنبا  بررسي این بود كه آیا بعد انسان

محوري اخالق زیست محيطي بر بعد زیست بوم محوري تاثير دارد یا 
 بومیستزبر روي  يمحورانسان خير؟ طبق نتایج مشخص شد كه بعد

 راینبناب؛ است درصد یک سطح در داراثر مستويم معني محوري داراي
 99توان گفت كه با يم گيرد و مي قرار تایيد مورد تحويق او  فرض

بوم محوري آنان یستزي دانشجویان بر محورانساندرصد اطمينان 
در فرضيه دوم تاثير بعد انسان محوري بر بعد  تاثير مثبت دارد.

خدامحوري اخالق زیست محيطي بررسي شد كه نتایج حاكي از تاثير 
در سطح  (71/0  يخدامحوربر روي  يمحورانسان مستويم بعد

 محوري بومیست زمعناداري یک درصد بود. در فرضيه سوم نيز تاثير بعد 
دانشجویان مورد آزمون قرار گرفت. طبق نتایج،  يخدامحور بر روي

؛ دار بود( در سطح یک درصد معني58/0رابطه مذكور با ضریب مسير  
با استناد به   درمجموع .گرفت قرار یيدات مورد تحويق سوم  فرض بنابراین

ي توانایي محورانسان بوم و یستزهاي ، متغيرآمد دست به معادله خط 
 اند.یان را داشتهدانشجوي خدامحورتغييرات متغير وابسته  51/0تبيين 

  اخالق اثر غیرمستقیم ابعاد مستقیم و اثرات: 6جدول 

 دانشجویان  میان در محیطییستز

متغیر 

 وابسته

 ریمتغ

 مستقل

اثر 

 مستقیم

 tمقدار 
اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 علی

 کل

2R 

بوم  زیست 
 محوري 

 47/0 ي محورانسان 
**79/5 

- 47/0 22/0 

 ي خدامحور

 98/0 27/0 82/7** 71/0 ي محورانسان 
بوم  زیست  51/0

 محوري 
58/0 

**60/6 
- 58/0 

 
 با ،شد يگردآور يهاداد با  آن برازش و پژوهش نظري الگوي آزمون
با توجه به  . شد انجام ليزر افزار نرم از  استفاد  با و احتما  بيشينه روش

دانشجویان،  ميان در محيطيیستز مد  ساختاري برازش یافته اخالق
شد  قابل تبيين است. مد  ساختاري برازش يمترسهاي توسط رابطه
 ت.( آمد  اس2در نگارۀ   دانشجویان ميان در محيطيیست ز یافته اخالق

 

 بحث
مراكز آموزشي  محيطي،یستزدانش  توليد مراجع ترینمهم از یکي

 براي وسيعي تالش بایستمي هاباشند. دانشگا ها ميدانشگا  ازجمله
محيطي یست زها جهت انجام اقدامات دانشجویان تمامي رشته مشاركت

دانش   توانندمبذو  دارند. دانشجویان قشري هستند كه مي
سازند.  منتول به سایر افراد جامعه  آن رافراگرفته و محيطي را یستز

 رهبران فکري و قشر عنوانبه بينش،  و تفکر نوع دليل به همچنين آنان
باشند. با توجه مطرح مي زیستيطخصوص محبه ها پيشرو در همه جنبه

 به این اهميت، مطالعه حاضر سطح اخالق زیست محيطي و ارتباط ميان
كشاورزي دانشگا  محوق اردبيلي  دانشجویان بينمختلف آنرا در ابعاد

 مورد بررسي قرار داد. 
 دو از يمحورانسان  بعد  وزني، ميانگين ازنظر  نتایج تحويق نشان داد كه

كه خدامحوري بيشترین ميانگين وزني يدرحالاست،  ترضعيف دیگر بعد
ميانگين   لحاظ  ازرا به خود اختصاص داد. اگرچه بين سه بعد مذكور 

دار نبود. همسو با آماري معني ازلحاظ اوت وجود دارد اما این تفاوت تف
این یافته در تحويق دیگري بين ابعاد مختلف نگرش زیست محيطي 

بنابراین، دانشجویان  (.16دار آماري وجود نداشت  اختالف معني
كشاورزي از این دیدگا ، در وضعيت همگني قرار دارند. پایين بودن 

دهد كه دانشجویان يم محوري نيز نشان د انسانميانگين وزني بع
محوري در تعامل با هاي مختلف انسانكشاورزي اعتواد زیادي به جنبه

( همسو بود. طبق نتایج 17و  6زیست ندارند و این یافته با نتایج  يطمح
محيطي و یست زاخالق  لحاظ  ازبين دو گرو  دانشجویان دختر و پسر 

  از  حکایت ها نگاشته ر وجود دارد. برخي پيشينهداابعاد آن اختالف معني
است.   جنسيت به وابسته موضوع یک زیستيطمح به نگرش كه دارد آن
 در زیستيطمح به تريمثبت نگرش داراي دختران و زنان یگردعبارت به

در همين راستا در پژوهشي كه  (.13  هستند مردان و پسران با موایسه
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 لحاظ  از پسر و دختر دانشجویان شد بيندر دانشگا  مازندران انجام 
و در   (14  داشت آماري وجود معنادار محيطي تفاوتیست زاخالق 

آموزان انجام  محيطي دانشتحويق دیگري كه بر روي اخالق زیست
دار آماري بين دو جنسيت اختالف معنا ازلحاظ گرفت، مشخص شد كه 

 تحويق حاضر در(. این درحالي است كه مغایر با 3گرو  وجود دارد  
 لحاظ  ازهاي جنسيتي گرو  بين داريمعني تفاوت دیگري هايپژوهش
در تحويوي كه به  (.16و  13  نداشت وجود محيطيیستزنگرش 
محيطي در شهر  زیست هاي گيري جهت در جنسيت نوش بررسي

اروميه پرداخت نيز مشخص شد كه بين دو گرو  زن و مرد تفاوت 
(.  این نتيجه تایيد كنند  تحويوي بود كه 18داري وجود ندارد  معني

(. همانگونه كه مشاهد  شد  8روي مروجان كشاورزي صورت پذیرفت  
نتایج تحويوات مختلف در زمينه تاثير جنسيت بر اخالق زیست محيطي 
متفاوت است. شاید بتوان دليل مغایرت نتایج برخي از تحويوات با 

دانشجویان مورد بررسي  تحصيلي پژوهش حاضر را تفاوت در رشته

هاي كشاورزي و دانست. به نظر مي رسد، با توجه به ماهيت رشته
  ارتباط بيشتر آن با محيط زیست، دانشجویان دختر، از سطح حساسيت 
زیست محيطي و نهایتا اخالق زیست محيطي باالتري برخوردار هستند 

نمود پيدا و تاثير رشته تحصيلي در گرو  دختران بيشتر از گرو  پسران 
كرد  است. در نهایت براي كاهش تفاوت موجود، یا به عبارتي افزایش  

هاي آموزشي و محيطي دانشجویان پسر، باید برنامهیست زسطح اخالق 
اي را براي این گرو  تدارک دید. افزایش دانش و دسترسي فرهنگي ویژ 

-مي هاي دیداري، نوشتاري و شنيداريبه منابع اطالعاتي مانند رسانه

 تواند نگرش و اخالق زیست محيطي دانشجویان پسر را بهبود ببخشد. 
(  والدین  شغلي شرایط و محيطيیست ز اخالق سطح  بين  رابطه  باب در

كه ارتباطي بين متغيرهاي  داد نشان تحويق ( این3پژوهش   با همسو
هاي توان اميد داشت كه با ارائه آموزشمي مذكور وجود ندارد و بنابراین

محيطي تمامي یست زمحيطي و افزایش دانش آنان، اخالق ستیز
 را بهبود بخشيد. دانشجویان، مستول از شغل والدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشجویان محیطییستز اخالق برازش یافته : مدل ساختاری2نگارۀ 

 
 
-محوري تفاوت معنيتحصيالت نيز مشخص شد در بعد انسان لحاظ  از

كه در مواطع باالتر ميزان ي وجود دارد بنحويداري بين سطوح تحصيل
محيطي در دانشجویان باالتر بود. یکي از یست زمحوري اخالق انسان

توان ناشي از اطالعات و دانش بيشتر دانشجویان دالیل این امر را مي
زیست دانست كه درنهایت خود را يطمحمواطع تحصيلي باالتر نسبت به 

دهد. الزم به ذكر است يم حيطي نشان م یستزدر سطح باالتر اخالق 
و   8( همسو و با تحويق   20، 19، 8، 3كه این یافته با نتایج تحويوات  

( مغایر بود. برخي از تحويوات مغایر با این یافته، دليل عدم تاثير 21
سطح تحصيالت بر اخالق زیست محيطي را انتزاعي بودن آموزش 

گيري م تاثير آن در شکلزیست محيطي در نظام آموزش ایران و عد
اخالق و رفتار زیست محيطي مي دانند.  این درحالي است كه در  

هاي كشاورزي مواطع باالتر، دروس تحويق حاضر دانشجویان رشته
مرتبط با محيط زیست بيشتري را مي گذرانند و بنابراین فرصت افزایش  

ان هاي زیست محيطي و درنهایت بهبود اخالق زیست محيطي آنآگاهي
 بيشتر است.  

مثبت و معنادار در   ارتباط دهند  نشان نتایج حاصل از تحليل همبستگي 
و همچنين  محوري بومیستزو  يمحورانسان بين بعد حد پنج درصد

 ي بود. اینخدامحوري و محورانسانارتباط مثبت و معناداري بين بعد 
عد ي افزایش پيدا بکند بمحورانسان بعدهرچه  كه است معنا بدان

زیست يطمحنسبت به  دانشجویان يخدامحورمحوري و  بومیستز
( همسو و با  17افزایش خواهد داشت. این یافته با بخشي از مطالعه  

 ( مغایر بود. 16و  8تحويق  
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محيطي یست زدار و همسو بين ابعاد مختلف اخالق وجود رابطه معني 
ي از ابعاد توان با افزایش سطح حتي یکاین است كه مي دهند نشان 

محيطي، ابعاد دیگر را نيز بهبود بخشيد. در همين راستا با یست زاخالق 
شود كه يم محور پيشنهاد تر بودن سطح اخالق انسانتوجه به پایين

ي كاهش  جابه تمركز اصلي متوليان آموزشي و فرهنگي در دانشگا  
 بوم محور و خدامحوریستز، بر توویت باورهاي محورانسان باورهاي 

محيطي در واحدهاي یست زگردد مباح  يم شکل گيرد. درنهایت توصيه 
هاي ها، سمينارها و كارگا يد قرار گيرد؛ دور تأكدرسي بيشتر مورد 

مداوم در محيط  صورتبهزیست يطمحآموزشي در ارتباط با مسائل 
هاي محيط زیستي بخش مهمي از دانشگا  برگزار گردد و برنامه

 دانشجویان را به خود اختصاص دهد.  نامهبرفوقهاي فعاليت 
 

 گیرینتیجه
ي اگرچه از سطح قابل قبولي از اخالق  موردبررسدانشجویان كشاورزي 

محيطي برخوردار بودند اما در سطوح مختلف جنسيتي، تحصيلي یستز
داري بودند. همچنين بين ابعاد مختلف اخالق  هاي معنيداراي تفاوت

حا  همبستگي  ین بااهایي وجود داشت تمحيطي دانشجویان تفاویستز
دار بود. این تحويق نشان داد بين ابعاد مختلف با یکدیگر مثبت و معني

اما این   باالبودمحيطي دانشجویان به نسبت یست زاگرچه سطح اخالق 
هاي آتي جهت بهبود وضعيت اخالق زیست  ریزيامر ضرورت برنامه

ها طرفي در برخي از حوز  سازد. ازمحيطي دانشجویان را منتفي نمي
تر از سایرین بود كه نشانگر ضرورت سطح اخالق دانشجویان پایين

ها  ریزي آموزشي و فرهنگي دانشگا ها در برنامهتوجه بيشتر به این حوز 
 تنهامحيطي مناسب یستزاست. الزم به ذكر است برخورداري از اخالق 

دانشجویان است و به محيطي یستزكنند  رفتار يينتعیکي از عوامل 
تنهایي منجر به بروز رفتار صحيح با طبيعت نخواهد شد و نياز است تا  

هاي رفتاري نيز اقدامات مناسبي در این زمينه صورت پذیرد. در حوز 
و رفتار  بااخالقیت باید بيان نمود كه تربيت دانشجویاني درنها

این رفتارها كه زمينه ترویج و الگوسازي يدرصورتمحيطي مناسب یستز
تواند در سطح گسترد  يم براي عموم افراد جامعه نيز فراهم گردد 

 اثربخش باشد.
 

 های اخالقیمالحظه
موضوعات اخالقدي همچدون؛ سدرقت ادبدي، رضدایت آگاهانده؛ انتشدار 

 .اندقرارگرفته موردتوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Attitude.1 نگرش

 Environmental ethics .2 محيطيیستزاخالق 

 Interdisciplinary .3 ايرشتهينب

 Ecosystem-Centered .4 بوم محوريیستز

 Behavioural Sciences .5 علوم رفتاري

 Morality .6 اخالقيات

 Values .7 هاارزش

 Human-Centered .8 يمحورانسان

 Intelligence .9 هوش

 Creativity .10 خالقيت

 Spiritual Crisis .11 معنويبحران 

 Human Ecology .12 ي انسانيشناسبوم

 International Peace Institute .13 موسسه صلح جهاني

 Sustainability .14 پایداري

 Knowledge .15 دانش
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