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سبز و  شهروندی تحلیل رابطه ترویج اخلاق زیست محیطی با ابعاد رفتار 

 عملکرد زیست محیطی در شرکت های تولیدی
 

 رضا سپهونددکتر محمد حکاک، دکتر ، *دکتر سید نجم الدین موسویابوالفضل علیزاده، 

 آباد، ایرانگروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم 
 (80/08/99، تاریخ پذیرش:80/80/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

آگاهی افراد، فشار نهادها و سازمانهای زیست محیطی، مشکلات زیست 
محیطی و موارد بسیاری دیگر باعث شده که مباحث زیست محیطی در 
سازمانها و شرکت ها ورود پیدا نماید چراکه ساازمانها و شارکاها ساه  

یار زیادی در ایجاد این مشاکلات دارنادد در هماین زمی اه  گناماا  بس
توسعه پایدار  به وجود آمده که یکی از ابعاد آ  محیط زیست می باشد و 

و افراد را نیا  تواماا   1ت ها بر سودآوری تأکید ندارد، بلکه محیط زیست
 می بایسای در نظر گرفتد 

 
 
 
 

 

 
ات زیست محیطی، قسامت هاای در سازمانها، برای اجرای موفق اقدام

ها )مان اد نرم سازما )مان د کارک ا ( نقش مهمی را در ک ار دیگر بخش
 توساط می بایساای سب ، بخش مدیریت( به عهده دارد زیرا که تغییرات

 برنامه موفقیت که اند کرده برخی محققا  ع وا د پذیرد کارک ا  صورت
شاود باه میا ا   می کار گرفاه به سازمانها در که محیطی زیست های

 از فراتار دارد، کاه ایان رفاارهاا بسااگی کارک اا  رفاارهای به زیادی
 صورت می پذیردد رسمی پاداش سیسا 

 
 
 

 چکیده
توجه به اخلاق زیست محیطی را می توا  بیانگر اهمیت بعد نرم اف اری حناظت در ک ار بعد سخت اف اری و ف ی استد بسیاری بر زمینه: 

 هدف با تحقیق د از این روی ایناین باورند که یکی از مه  ترین راه حل های بحرا  های زیست محیطی ترویج اخلاق زیست محیطی است
 د است گرفاه صورت محیطی سازمانی عملکرد زیست پیامد و سب  شهروندی رفاار ابعاد با تحلیل رابطه ترویج اخلاق زیست محیطی بررسی

نی مدیرا  و کارش اسا  بخش م ابع انسا تحقیق آماری جامعهد همبساگی است –: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های توصینی روش

 تعداد که با اساناده از روش نمونه گیری در دسارس باشد دارویی در اساا  تهرا  می و بهداشای غذایی، تولیدی سه بخش مواد های شرکت
 سازیمدل روش با ها داده در این تحقیق پرسش امه برای جمع آوری اطلاعات اساناده شدد تحلیلد به ع وا  نمونه اناخاب شدند ننر 044

 د است گرفاه صورت PLS و SPSS، Lisrel اف ارهای نرم و اخااریس معادلات

 رفاار ابعادد دارد مع ادار رابطه سب  رفاار شهروندی ابعاد ترویج اخلاق زیست محیطی با که است داده نشا  تحقیق این : ناایجهایافته

اقی  گویای اثر میانجی رفاار شهروندی سب  در رابطه تحلیل مسیر غیرمس ددارد مع ادار رابطه محیطی زیست عملکرد با نی  سب  شهروندی
 ترویج اخلاق زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی می باشدد 

: ترویج اخلاق زیست محیطی در سازما  ها م جر به بروز بیشار رفاارهای شهروندی سب  کارک ا  می گردد که نهایاأ بهبود گیرینتیجه

 ی دارددعملکرد زیست محیطی سازمانها را در پ

 

 اخلاق زیست محیطی، رفاار شهروندی سب ، عملکرد زیست محیطی کلیدواژگان:

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 mousavi.na@lu.ac.irنویس دۀ مسئول: نشانی الکارونیکی: 
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این موضوع از این جهت حائ  اهمیت است که با تمای  قرار داد  میاا   
باا  -که اکثر ماوارد نادیاده گرفااه مای شاود -رفاارهای اجباری سب  

می توا  کمک بیشاری به سازمانها در ساب  شاد   رفاارهای اخایاری،
(د لذا گسارش این رویکرد پیشگیرانه در محیط کار ضروری 2و  1نمود )

استد از جانب دیگر به دلیل ماهیت پیچیده و ما اوع ای گوناه رفاارهاا، 
مدیریت قادر به پیش بی ی تمامی رفاارهای زیست محیطی نمی باشد و 

( د ایان 3در قالب شرح شاغل ع اوا  نمایاد )نمی تواند تمامی موارد را 
رفاارها در بخش هاای مخالنای چاو  توساعه ناوآوری هاای زیسات 
محیطی، یافان راه حل برای مشاکلات باه وجاود آماده در فرآی ادهای 
زیست محیطی، به اشاراک گذاری اطلاعات و دانش زیست محیطی می 

یچیاده، زماا  بار و ( د با توجه به ای که این رفاارها پ0تواند دیده شود )
غیرقابل تشخیص است کمار توسط سیسا  رسمی سازما  اهمیت داده 

 (5می شود  و اهمیت محدودتری برای  مدیریت دارند )
 محیطای زیسات شاهروندی رفاارهای و سازمانی 2شهروندی رفاارهای
مرتبط باه  اند که در تحقیقاات مخالاب باه جاای  منهوم دو سازمانی

 ریشاه در رفااار ساب  شاهروندی فاه اند اماا رفاااریکدیگر نی  به کار ر
 ع وا  به را 3سب  شهروندی (د محققا  رفاار6دارد ) سازمانی شهروندی

 نمای تعلاق پاداشای آنا  به  تعریب کرده که کارک ا  اخایاری اقدامات
اسات د همچ این محققاا   لاازم محایط زیسات بهباود برای اما گیرد

 رسامی سیساا  توساط کاه ای اناهداوطلب اجاماعی و فردی رفاارهای
مشاارکت  افا ایش راسااای در و شاود نمی ش اخاه سهولت به سازما 

لازم مای  سازما  در محیطی زیست اثربخشی اقدامات بهبود کارک ا  و
بار اسااس  باشد را به ع وا  رفاارهای شهروندی سب  تعریب کرده انادد

 رفااار چارچوب رفااار شاهروندی ساازمانی ارائاه شاده توساط ارکاا ،
نی  قابل توضیح استد  رفاار شهروندی سب  را تا پ ج بعد  سب  شهروندی

اقادامات  6، وفاداری ساب  ساازمانی5، حامی گری سب 0نوع دوسای سب 
گساارش داده انادد  رفاارهاای ناوع  8و توسعه فردی ساب  7فردی سب 

دوسای و کمک کرد  شامل اقاداماتی چاو  تشاویق دیگار اعهاا باه 
ی ه محیط زیست، کمک به حل مشکلات زیست محیطی و فعالیت در زم

همکاری با سایر بخش های سازما  اساتد حاامی گاری ساب  شاامل 
تحمل سخای ها در ارائه ایده ها و اقدامات زیست محیطای و پاذیرش 
اقدامات و تلاش بیشار و اخاصاص زما  اضافی برای آ  استد وفاداری 

یسات محیطای ساازما ، سب  سازمانی شامل حمایت از سیاست های ز
مشارکت در رویدادهای زیست محیطی سازما  است که م جر به ارائاه 

شاودد اقادامات فاردی ساب  تصویر مثبای از سازما  در بطن جامعه می
کارک ا  شامل ارائه پیش هادات، اشاراک گذاری اطلاعات و دانش فردی 

وساعه و تلاش برای حداقل رساند  ضایعات استد توسعه فردی نی  بر ت
دانش افراد به م ظور بهبود اقدامات زیست محیطی ساازما  تأکیاد دارد 

( د ب ابراین رفاار شهروندی سب  رفاار شاهروندی ساازگار باا محایط 7)
 زیست است که ت ها با رعایت اخلاق زیست محیطی تحقق می یابدد

 
 

توجه به محیط زیست از نگاه اخلاقی بیاانگر اهمیات بعاد نارم افا اری 
انسا  با طبیعت است که در آ  ، حل بحرا  های زیست محیطی تعامل 

در تغییر رفاار انسا  و روش زندگی وی بر زمین جساجو مای شاودد در 
این دیدگاه انسا  علاوه بر مسئولیت نسبت به هم وعا  خود ، وظایب و 

(د گرچه به 8مسئولیت هایی نسبت به غیرانسا  ها و محیط زیست دارد )
نی  اتناق نظر  9ناهی ، در خصوص اخلاق زیست محیطیمان د بسیاری م

وجود ندارد اما می توا  گنت که اخلاق زیست محیطی با رابطاه انساا  
با محیط زیست، ش اخت طبیعت از سوی انساا  و احسااس مسائولیت 
نسبت به آ  و ال ام انسا  در ک ار گذاشان برخای م اابع طبیعای بارای 

ر جمعیات، کااربرد م اابع، تولیاد و نسل های بعدی ، آلودگی، نظارت ب
مصرف انرژی، حناظت از حیات وحش و ت وع گونه ها در ارتباا  اسات 

اخلاق زیست محیطی به طور کلی به مجموعه رفاار هایی اطلاق می  (9)
شود که رعایت آنها در تولید، مصرف و دیگر شائو  زنادگی م جار باه 

ای کاه  کمارین ضایعات و صدمات زیست محیطای مای گاردد، ضامن
اساس زندگی را با مشکل مواجه نمی سازدد بر اساس این رویکرد نوعی 
از برنامه ری ی و طراحی مد نظر است که در آ  به چرخه طبیعی حیات 
توجه شده و بر اساناده از وسایلی که طبیعات در اخایاار انساا  نهااده، 

تحقیقات مخالب ترویج اخلاق زیست محیطی را به ع اوا   مبا ی باشدد
یکی از ماغیرهای موثر در شکل گیری رفااار م اساب افاراد باا محایط 

 زیست می دان دد  

هرساله کشورما  ه ی ه های زیاادی باه دلیال آلاودگی هاای زیسات 
محیطی ماحمل می شودد خسارت سالانه آلودگی هوای ساالانه ت هاا در 

نه میلیارد دلار در سال است و در حدود پ ج ه ار ننر سالا 2.6شهر تهرا  
(د و در این میا  14به دلیل این آلودگی جا  خود را از دست می ده د )

شرکت ک ارل کینیت هوای تهرا  سه  پالایشگاهها، ص ایع محصولات 
غذایی، مواد شیمیایی ص عای و محصولات غیرفل ی را در آلاودگی هاوا 
بیشار از سایر بخش ها ع وا  کرده استد سازمانها و شارکاها نیا  مای 

سه  خود را برای بهبود شرایط اینا نمای د و شرکت ها به دنبال  بایسای
راهکارهایی برای حل این مشکل می باش دد با توجه این امار پاژوهش 
حاضر با هدف تحلیل رابطه ترویج اخلاق زیست محیطی با ابعااد رفااار 
شهروندی سب  و عملکرد زیست محیطی سازما  ها بپردازد، این تحقیق 

گویی به این سوال اصلی است که چگونه تارویج اخلااق به دنبال پاسخ
زیست محیطی می تواند عملکرد زیست محیطی ساازما  هاا را بهباود 

 دهد؟
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 مدل نظری پژوهش :5نگاره

 

 روش
این پژوهش باه لحااه هادف، کااربردی و باه لحااه روش توصاینی 

 همبساگی استد 
 

 : نتایج آمار توصیفی پژوهش5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرا  و کارش اسا  م ابع انسانی شارکت هاای  پژوهش آماری جامعه
تولیدی در اساا  تهرا  می باش دد با توجه به می ا  آلای دگی بیشار سه 

دارویی در مقایسه با سایر بخش ها ، این  و بهداشای غذایی، بخش مواد
وناه مورد بررسی قرار گرفاه استد در ایان تحقیاق از روش نم گروه ها

ننار   044گیری تصادفی ساده اساناده شده استد به این م ظور تعاداد 
اناخاااب و پرسشاا امه میااا  آنهااا توزیااع گردیااد کااه از ایاان تعااداد، 

پرسش امه صحیح مورد تحلیل واقع شدد ابا ار پاژوهش پرسشا امه 386
بخش بوده اسات د  0پرسش امه تحقیق شامل محقق ساخاه بوده استد 

وضاعیت تأهال ودد  ج سایت،معیت ش اخای مان د بخش اول، سوالات ج
 د (1مورد پرسش قرار داده)جدول

گ ی ه ای را  5دیگر سوالات اسااندارد با مقیاس طیب لیکرت  سه بخش 
شامل شده که از تحقیقات پیشین محققا  اساخراج و به فارسی ترجمه 
شده است د باه م ظاور تعیاین پایاایی ابا ار ماورد اسااناده، از بررسای 

های پر کاربرد برای ارزیاابی زگاری درونی اساناده شدد یکی از روشسا
گیری، بررسی سازگاری درونی استد جدول شماره های اندازهپایایی مدل

دهادد تماامی های ساازگاری درونای را نشاا  می( ضرایب شااخص2)
 و تمامی میانگین 7/4ضرایب پایایی مرکب و پایایی بیش از حد بحرانی 

تاوا  اندد در نایجه میرا شامل شده 5/4بیش از  شده خراجاسا واریانس
گیری و روایی همگرا در حاد قابال های اندازهبیا  نمود که پایایی مدل

 قبولی استد

 

 

 

 درصد تعداد دامنه متغیر

 1/76 290 مرد ج سیت

 9/23 92 ز 

 2/91 308 ماأهل وضعیت تأهل

 8/9 38 مجرد

 24/08 186 سلیسان مدرک تحصیلی

 71/01 161 فوق لیسانس

 49/14 39 دکاری

 06/5 22 سال 5کمار از  سابقه کاری

 41/27 140 سال 14تا  5بین 

 90/20 96 سال 15تا  14بین 

 01/02 160 سال 15بیش از 

   144 386 مجموع
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 های پرسشنامه:  میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مولفه5جدول 

منبع سوالات 

 پرسش نامه

 سواریان میانگین

شده استخراج  

رونباخآلفای ک  متغیر ابعاد پایایی مرکب 

(2412بیرال و پایل)  

 

762/4  895/4  927/4  فردی اقدامات 
 سب 

رفاار شهروندی 
 سب 

786/4  860/4  917/4  فردی توسعه 
 سب 

825/4  890/4  930/4 سب  گری حامی   

786/4  949/4  936/4 ب دوسای س نوع   

814/4  883/4  928/4 سب  وفاداری   

(2442میرز)   564/4  801/4  883/4  اخلاق زیست محیطی 

(2410همکارا ) و پایل  653/4  933/4  900/4  عملکرد زیست محیطی 

 
یاابی معادلاات مادل در این تحقیق بارای تج یاه و تحلیال داده هاا از

و ه ها جهات آزماو  فرضی SPSS، Lisrel اف ارهای نرمساخااری و 
PLS  برازندگی مدل اساناده شددجهت 

 

 ایافته ه
پس از جمع آوری اطلاعات، جهت مشخص نمود  ای که هر شاخص 
اندازه گیری)گویه ها( تا چه می ا  برای س جش و ارزیابی ماغیرهای 
پ ها  قابل قبول است، ابادا لازم است که با اساناده از تحلیل عامل 
تأییدی مورد ارزیابی قرار گیرندد ناایج تحلیل عامل تآییدی نشا  ده ده 

که تمامی سوالات برای س جش ماغیرهای پ ها  در سطح این است 

مطلوبی قرار داشاه اند و می توان د ماغیرهای پ ها  را به خوبی س جش 
 و ارزیابی نمای دد 

 تحلیل همبساگی ماغیرهای تحقیق 
 گشااور-ضربحاصل همبساگی ضریب یا پیرسو  همبساگی ضریب

د س جدمی را فیتصاد ماغیر دو بین خطی همبساگی می ا  پیرسو 
 مع ای به« 1» که ک دمی تغییر 1 تا -1 بین ضریب این مقدار

 مع ی به« -1» و همبساگی، نبود مع ی به« 4» کامل، مثبت همبساگی
( نشا  3هما  طور که ناایج جدول )داست کامل م نی همبساگی

دهد میا  تمامی ماغیرهای تحقیق ارتبا  دو به دو مثبت و مع اداری می
 اردد وجود د

 

 تحقیق متغیرهای میان ارتباط بررسی جهت پیرسون همبستگی ضریب. 3 جدول
 7 6 0 9 3 5 5 متغیرها

       1 اخلاق زیست محیطی

      1 **4/789 دوسای نوع

     1 **4/884 **4/749 گری حامی

    1 **4/864 **4/807 **4/710 سب  وفاداری

   1 **4/865 **4/807 **4/808 **4/750 سب  فردی اقدامات

  1 **4/850 **4/794 **4/832 **4/811 **4/704 سب  فردی توسعه

 1 **4/781 **4/799 **4/832 **4/796 **4/772 **4/735 محیطی زیست عملکرد

 درصد       41/4 خطا سطح در مع ادار**   

 
 های برازش مدل بررسی شاخص

سای بارازش مادل قبل از تست فرضیات توساط مادل، باه م ظاور برر
منهومی از  هشت شاخص مااداول باه هماراه مقادار قابال قباول هار 

 .(11شاااخص پیشاا هاد شااده در تحقیقااات گذشاااه اساااناده شااد )

های بارازش میا ا  شایسااگی مادل منهاومی پاژوهش را در شاخص
ده د، یاا باه عباارت دیگار س جش جامعه پژوهش مورد نظر نشا  می

آوری شاده از مادل های جماع دازه دادهحاکی از آ  هسا د که تا چه ان

ک  دد نکاه قابل ذکر آ  است پارامارهای تاثیرگاذار پژوهش حمایت می
ها باه شادت باه ها ماناوت است برای مثال برخی از آ بر این شاخص

باش دد لذا در مورد ت اسب مدل بایسای به تمامی حج  نمونه حساس می
های برازش مدل در یک خصها نگریساه شود و پایین بود  شاشاخص

این گونه  0یا چ د شاخص، به مع ای عدم ت اسب مدل نیستد از جدول 
توا  نایجه گرفت که مدل منهومی پژوهش حاضر، ت اسب م اسابی می

 آوری شده دارددهای جمع با داده
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 : شاخص های برازش مدل9جدول 
نتیجه  مقدار مدل مقدار قابل قبول شاخص برازش 

 برازش

GFI 9/4< 79/4 خصهای برازش مطلقشا  م اسب 

RMR 34/4 ن دیک به صنر  م اسب 

NFI 9/4< 98/4 شاخصهای برازش تطبیقی  م اسب 

CFI 9/4< 98/4  م اسب 

RFI 9/4< 941/4  م اسب 

IFI 9/4< 98/4  م اسب 

PGFI 54/4< 66/4 شاخصهای برازش مقاصد  م اسب 

RMSEA 48/4> 48/4  م اسب 

CMIN/DF 44/3 5ار از کم  م اسب 

 
یک نوع از روابط  (:مدل ساخااری تحقیقمدلسازی معادلات ساخااری )

بین ماغیرهای مک و  در مدل معادلات ساخااری از نوع اثر مساقی  
های برون ا و درون ا را بررسی استد مدل ساخااری روابط میا  مک و 

غیر مک و  ک دد در مدل زیر ماغیر ترویج اخلاق زیست محیطی مامی
زا و  مساقل استد ماغیر رفاار شهروندی سب  با ابعاد نوع دوسای برو 

سب ، حامی گری سب ، وفاداری سب ، اقدامات فردی سب  و توسعه فردی 
گر و ماغیر عملکرد زیست محیطی زا و میانجیسب  ماغیرمک و  درو 

 عملکرد که در دوسطح بعد عملکرد زیست محیطی کارک ا  و بعد
 زا و وابساه استدمدیریت ماغیر مک و  درو  محیطی تزیس

 ناایج آماری بررسی فرضیه ها ع وا  شده استد  5در ادامه و در جدول 
 

 
 

 اعداد معناداریبررسی مدل در حالت   :5 نگاره

 

 

 



 سبز و عملکرد زیست محیطی ... شهروندی ران: تحلیل رابطه ترویج اخلاق زیست محیطی با ابعاد رفتاردکتر سید نجم الدین موسوی و همکا  
 

 09 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
پ

م
ده

انز
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

 متغیرها میان روابط برای T مقادیر و مسیر ضرایب.  :0جدول
 نتیجه tآماره  ضریب استاندارد به از

97/4 نوع دوسای سب  رویج اخلاق زیست محیطیت  تأیید **18/08 

98/4 حامی گری سب  ترویج اخلاق زیست محیطی  تأیید **17/58 

98/4 وفاداری سب  سازمانی ترویج اخلاق زیست محیطی  تأیید **17/85 

97/4 اقدامات فرانقشی سب  سازمانی ترویج اخلاق زیست محیطی  تأیید **18/04 

96/4 توسعه فردی سب  ق زیست محیطیترویج اخلا  تأیید **10/86 

03/4 عملکرد زیست محیطی سب  دوسای نوع  تأیید *2/56 

15/4 محیطی زیست عملکرد سب  گری حامی  تأیید *1/98 

84/4 محیطی زیست عملکرد سازمانی سب  وفاداری  تأیید **3/17 

59/4 محیطی زیست عملکرد سازمانی سب  فرانقشی اقدامات  31/14  تأیید 

54/4 محیطی زیست عملکرد سب  فردی توسعه  تأیید **3/45 

 درصد 95مع اداری در سطح اطمی ا   *درصد           99مع اداری در سطح اطمی ا  **
 

همچ ین اثر میانجی رفاار شهروندی سب  در رابطه ترویج اخلاق زیسات 
ناایج هد محیطی و عملکرد زیست محیطی با آزمو  سوبل بررسی گردید

 عملکرد بر سب  گرای تحول که مقدار اثر رهبریآزمو  سوبل نشا  داد 
 654/4محیطی با نقش میانجی رفاار شاهروندی ساب  برابار باا  زیست

درصاد مع اادار گا ارش  95( در سطح اطمی ا  361/11) Zمقدار  استد
 رابطه سب  در شهروندی رفاارتوا  گنت که شده استد بر این اساس می

 محیطی نقش میانجی داردد زیست عملکرد و سب  گرای تحول یرهبر
 

 بحث
با توجه به ناایج به دسات آماده در بخاش تج یاه و تحلیال داده هاا، 

زیسات محیطای دارای اثار مثبات و  14مشخص گردید که ترویج اخلاق
مع ی داری بر ابعاد رفاار شهروندی سب  می باشادد همچ این مشاخص 

محیطی به صورت غیر مساقی  نی  م جر  گردید که ترویج اخلاق زیست
به بهبود عملکرد زیست محیطی در دو ساطح کارک اا  و مادیرا  مای 
شودد ناایج به دست آمده در این تحقیق تاا حادودی در راسااای نااایج 

(د در این تحقیقات محققاین دریافا اد 16-11سایر تحقیقات  می باشد )
ملکرد زیست محیطای که ترویج اخلاق زیست محیطی م جر به بهبود ع

 رفاارهاای هاای ک  اده بی ای پایش بررسای به که می شودد مطالعاتی
بر نقش تارویج اخلااق زیسات  اند پرداخاه کار محل در محیطی زیست

 (18و  17محیطی در سازما  تاکید دارند )
همسو با ناایج تحقیق حاضر برخی محققا  نی  به طور اخص اثر مثبات 

رد سب  را تأیید کرده اند که باا نایجاه باه رفاار شهروندی سب  بر عملک
 (د19دست آمده در این تحقیق مشابه استد )

در این تحقیق برای نخساین بار اثر غیرمساقی  رفاارشهروندی ساب  در 
رابطه میا  ترویج اخلاق زیسات محیطای و عملکارد زیسات محیطای 

 بررسی و مورد تأیید واقع شده استد
ظاور موفقیات در اجارای اقادامات زیسات با توجه به این ناایج، باه م 

سازما ، پیش هاد می شود  ترویج اخلاق  11محیطی و مسئولیت اجاماعی
زیست محیطی در سازما  به ع وا  رک ی مه  در برنامه های ساازما  

قرار داده شود و با جاذب افاراد و کارک اانی کاه دغدغاه هاای زیسات 
در سطح فرآی دی،  محیطی دارند م جر به بهبود عملکرد زیست محیطی

محصولات، روش ها  و عملکارد شادد رهباری ساازما  مای تواناد باا 
اقداماتی چو  القای برنامه های زیست محیطی باه زیردسااا ، فاراه  
آورد  چش  انداز برای آنا  و تشویق آناا  باه بیاا  نظارات در زمی اه 
موضوعات و مسائل زیست محیطی م جر به بروز رفاارهای شاهروندی 

محیطی شوند کاه در نهایات بهباود عملکارد زیسات محیطای زیست 
سازما  را در پی داردد به محققین علاقه م د به حوزه موضوعات مدیریت 
زیست محیطی پیش هاد می شود که مدل مذکور را در سایر سازما  ها و 
شرکت ها مورد آزمو  قرار ده د و ابعاد دیگری که در این تحقیق مورد 

است را س جش نمای دد همچ ین پیش هاد می شاود  واکاوی قرار نگرفاه
اثرات عوامل خارج سازمانی مان اد قاوانین و مقاررات دولاای در زمی اه 

 مسائل زیست محیطی را مورد بررسی قرار ده دد
 

 گیرینتیجه
در  12خلاق زیست محیطی یکی از زیر مجموعه هاای اخلااق کااربردیا

اخیار اهمیات بیشااری عل  فلسنه به شمار می رود که در دهاه هاای 
باه نسبت به گذشاه پیدا کرده است؛ چرا که زندگی و سلامت جانادارا  

زیست محیطی ک ونی در معرض خطر قارار گرفااه  های بحرا واسطۀ 
استد با گذشت زما  ابعاد این فاجعه از انسا  ها فراتر رفاه و حیوانات و 

ده اساتد گیاها  و ع اصر زیست بوم را ه  تحات تااثیر خاود قارار دا
اندیشم دا  و ب رگا  عل  راهکارهای بسیاری برای برو  رفات از ایان 

د ترویج می باشد 13بحرا  پیش هاد داده اند که یکی از آ  راهکارها اخلاق
اخلاق زیست محیطی در جامعه و رعایت آ  می تواند عاملی مه  برای 

حاضار باشدد بر اساس ناایج به دست آمده از تحقیق  10نجات کره زمین
می توا  گنت که  سازما  ها نی  می توان اد باا تارویج اخلااق زیسات 

مروزه، ساازما  محیطی سهمی در حنظ زیست بوم خود داشاه باش د د ا
ها با ال امات گری  ناپذیر برای مواجهه با چالش حناظت محایط زیسات 

باه عامال موفقیات  15روبرو هسا د و مدیریت م اسب زیسات محیطای
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ل شده اساتد مادیریت م اساب زیسات محیطای یاک سازما  ها تبدی
سازما  م و  به ارزیابی عملکرد زیست محیطی آ  ساازما  اسات تاا 
ناایج مدیریت ع اصری از فعالیت ها، محصولات و خدمات سازما  که با 
محیط زیست پیرامو  ک ش و واک ش برقارار مای ک  اد، درک شاود و 

ما  م جر به بروز بیشار ترویج اخلاق زیست محیطی در ساز .بهبود یابد
رفاارهای شهروندی سب  کارک ا  می گردد کاه نهایااأ بهباود عملکارد 

 زیست محیطی سازمانها را در پی داردد 
ب ابراین، به محققین علاقه م د به موضوعات مدیریت زیسات محیطای 
پیش هاد می شود که مدل مذکور را در سایر ساازما  هاا و شارکت هاا 

د و ابعاد دیگر آ  را بس ج دد همچ ین پیش هاد می مورد آزمو  قرار ده 
شود اثرات عوامل خارج سازمانی مان د قوانین و مقررات دولای در زمی ه 

 مسایل زیست محیطی را مورد بررسی قرار ده دد
 

 های اخلاقیملاحظه
موضوعات اخلاقی همچو ؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ اناشار چ دگانه 

 انددمورد توجه قرار گرفاه و ددد در پژوهش حاضر

 هنام واژه
 Environment .1 محیط زیست

 Citizen behavior .2 رفاارهای شهروندی

 Green citizen .3 شهروند سب 

 Green helping .4 دوسای سب 

 Green supporting .5 حامی گری سب 

 Green organization loyalty .6 وفاداری سب  سازمانی

 Green individual initiative .7 اقدامات فردی سب 

 Green self-development .8 توسعه فردی سب 

 Environmental ethics .9 اخلاق زیست محیطی

 Promoting ethics .10 ترویج اخلاق

 Social responsibility .11 مسولیت اجاماعی

 Applied ethics .12 اخلاق کاربردی

 Ethics .13 اخلاق

 Save the earth .14 نجات کره زمین

 Environmental management .15 مدیریت زیست محیطی
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