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  سرآغاز 

هاي اخیر، افزایش تقاضا براي محصوالت کـشاورزي بـه         در دهه 
جهت مصارف غذایی و صنعتی باعث گردیده است که کشاورزي          

تـرین   وسـیله بـزرگ   از اهمیت بسیاري برخـوردار گـشته و بـدین       
بـا عنایـت بـه اینکـه        ). 1 (صنعت سیارة زمین نام گرفتـه اسـت       

کند؛ لذا   صدمه وارد میزیست  هرگونه فعالیت کشاورزي به محیط    
محیطی ناشی از     هاي زیست   هاي اخیر مشکالت و بحران      در سال 

شود، فکر بشر امـروز،       هم حادتر می   ها که روز به روز      این فعالیت 
در ایـن راسـتا، برخـی از        ). 5 -2( را به خود مشغول ساخته است     

انـد کـه ریـشۀ اکثـر مـشکالت            نظران به این باور رسیده      صاحب
همچنـین  ). 6 (گـردد   به وجود آمده به انسان برمی محیطی  زیست

محیطی که ناشی     بسیاري از آنان معتقدند، تمام مشکالت زیست      
کـارگیري فنـاوري      تواننـد بـا بـه       هاي انسان است، نمی     از فعالیت 

صرف حل شوند و تغییرات در رفتـار انـسان مـورد نیـاز اسـت و                
اهمیت این موضوع تـا حـدي اسـت کـه سـمت و سـوي علـوم           

محیطی از علوم محیطی و فیزیکی به سمت علوم رفتاري            یستز
برخی از محققان نیز به طور صریح بیان        ). 5 (در حال تغییر است   

 در جهـان امـروز، در       1محیطـی   هـاي زیـست     دارند که بحران    می
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حلی اخالقـی را    و اخالقی است و راه 2حقیقت یک بحران ارزشی   
محیطـی را     ستاگر چه ریـشۀ تمـام مـشکالت زیـ         ). 5 (طلبد  می

هاي اخالقی دانستن شاید بدبینی به انـسان جلـوه نمایـد              بحران
هـاي انـسانی از      توان گفت کـه افـول ارزش        ولی به طور کل می    

هـاي    یکـی از علـل افـزایش بحـران      3هاي اخالقـی    جمله ارزش   
هاي پیـشنهادي     حل  لذا، یکی از راه   ). 8 و   7 (محیطی است   زیست

خالق در بـین افـراد و بـه ویـژه      براي حل این مشکالت، ارتقاء ا     
از . زیست ارتباط تنگاتنگ دارنـد اسـت        افرادي است که با محیط    

 که بـه روابـط      4محیطی  این جهت است که مفهوم اخالق زیست      
اخالقی بین انسان و طبیعـت مربـوط اسـت، در مجـامع علمـی               

  ).10 و 9(مطرح شده است
ــالق      ــصوص اخ ــاهیم در خ ــسیاري از مف ــد ب ــه مانن ــه ب گرچ

تـوان گفـت کـه         می ،اما نظر وجود ندارد    محیطی نیز اتفاق    زیست
زیـست، شـناخت      محیطی با رابطۀ انسان با محـیط        اخالق زیست 

طبیعت از سوي انسان و احساس مسئولیت نسبت به آن و الـزام             
هـاي    انسان به کنار گذاشتن برخی از منابع طبیعـی بـراي نـسل            

تولید و مـصرف    بعدي، آلودگی، نظارت بر جمعیت، کاربرد منابع،        
 11،  5 (ها اشـاره دارد     وحش و تنوع گونه     انرژي، حفاظت از حیات   

اي   در این راستا، باید توجه نمود که رابطۀ افراد هر جامعه           ).12و  
زیست ممکن است برخوردي بـه طـور کامـل            با طبیعت و محیط   

ــا    ــه طــور کامــل غیرمــسئوالنه ی ــا ب ــی و ی مــسئوالنه و اخالق
که این نوع برخوردها     نابین این دو باشد؛   غیراخالقی یا رفتاري بی   

شـماري    توان ناشی از متغیرهاي بی      یمزیست را     نسبت به محیط  
 شـوند   طور عمده به محـیط اجتمـاعی مربـوط مـی            دانست که به  

یکی از این متغیرها که به محیط اجتماعی مربـوط بـوده و      ). 13(
ن نظـرا  هاي اخیر مورد توجه بسیاري از محققان و صاحب        در دهه 

در اهمیـت آن همـین      .  است 5قرار گرفته است، سرمایۀ اجتماعی    
 آن بـر  و دانسته سرمایه را دانشمندان اجتماع  از بس که بسیاري  

 کـه  اند  عقیده این نیز بر  نظران  صاحب از برخی. )14 (دارند تأکید
 از را خـود  اثربخـشی  هـا   سـرمایه  سایر اجتماعی، سرمایۀ نبود در

دارند  رخی نیز در اهمیت آن بیان می       ب .)16 و   15 (دهند  می دست
سازد تـا بتواننـد از منـابع و           که سرمایۀ اجتماعی افراد را قادر می      

). 17 (مند شوند امکانات اجتماع خود به بهترین شکل ممکن بهره

سرمایۀ اجتماعی در واقع توانایی گسترش کنش اجتماعی است و 
محـسوب  سازد و به تعبیري منبع کنش اجتمـاعی       آن را غنی می   

 نیـز سـرمایۀ     نظـران   صـاحب به اعتقـاد برخـی از       ). 13 (گردد  می
اجتماعی، شکل و نمونۀ ملموسی از یک هنجار غیررسمی اسـت           

بـر   .)17 (شـود   که باعث ترویج همکاري بین دو یا چند فرد مـی          
این اساس اگر این همکاري در جهت مثبت به کار گرفتـه شـود              

محیطی که به     ت زیست تواند تأثیرات مثبتی را در حل مشکال        می
  .طور کلی همکاري جمعی را خواهان است در پی داشته باشد

ي از  ا  مجموعـه الزم به توضیح است که سرمایۀ اجتماعی شامل         
گیرد ولی    یم بري متفاوتی را نیز در      ها  جنبهروابط است، بنابراین    

 مـورد  8 و شناختی7يا رابطه،  6توان آن را در سه بعد ساختاري        یم
بــه طــوري کــه بعــد ســاختاري شــامل ). 16(ر داد بررســی قــرا

ی کـار گروهـی   ده  سازمانها و نحوة      یتفعالپیوندهاي ساختاري،   
بعد ارتباطی به تعامالت و ارتباط اعـضا در درون        . در جامعه است  

یی هـا   شـاخص در ایـن بعـد      . یک گروه و بیرون گروه اشاره دارد      
ی نیـز در    بعـد شـناخت   . نظیر اعتماد و ارتباط متقابل مطرح اسـت       

 و تعهــدات موجــود در هــا نگــرشرابطــۀ بــا مــشارکت، اعتمــاد، 
مجموعه بوده و محور آن شناخت است که بـا اسـتفاده از زبـان               

 را بـراي اعـضا      هـا   ارزشمشترك، بینش مـشترکی از اهـداف و         
   ).18 و 16(نماید  یمفراهم 

زیست باعث گردیده اسـت کـه     اهمیت سرمایۀ اجتماعی و محیط    
ــا ــاکنون محقق ــاعی و  ت ــین ســرمایۀ اجتم ــسیاري، رابطــۀ ب ن ب

 را بررسـی    9محیطـی   محیطی نظیر رفتار زیست     موضوعات زیست 
هـاي برخـی از ایـن مطالعـات، سـرمایۀ        بر اسـاس یافتـه    . نمایند

برخی نیـز   ). 19(محیطی افراد مؤثر است     اجتماعی بر رفتار زیست   
دارنـد کـه افـزایش سـطح سـرمایۀ اجتمـاعی مـدیریت             بیان می 
نتایج برخی ). 20(بخشد ست را به وسیله جوامع بهبود میزی محیط

از مطالعات نیز مؤید آن است که سرمایۀ اجتماعی بر ترجیحـات            
  .)19 (محیطی افراد مؤثر است زیست

گردد این است که بـه        در این راستا سؤالی که به ذهن متبادر می        
فرض اهمیت باالي سرمایۀ اجتمـاعی، آیـا سـرمایۀ اجتمـاعی و            

با هم سازگاري و سنخیتی دارند تا آن موقع بتـوان آن را             اخالق  
هـا را بررسـی       محیطی مرتبط دانست و رابطۀ آن       با اخالق زیست  
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در پاسخ به این سؤال برخی از محققین معتقدند که مفهوم           . نمود
سرمایۀ اجتماعی یـک مفهـوم اخالقـی اسـت و دالیـل خـود را             

ی مبتنـی بـر دیگـر       اند که سرمایۀ اجتمـاع      صورت ارائه داده    بدین
و به جاي تأکید بر فرد، بر الگوي روابط بین افـراد             خواهی است؛ 

گیـرد لـذا بـه       کند و از درون این روابط سرچـشمه مـی           تأکید می 
برخـی  ). 22 و   21 (تواند مفهوم اخالقی به حساب آیـد        آسانی می 

 ضمن اینکه معتقدند که سرمایۀ اجتمـاعی        نظران  صاحبدیگر از   
اخالقی دانستن آن را داراي مزیت شـمرده و         نوعی اخالق است    

وسیله زوایـاي پنهـان سـرمایۀ اجتمـاعی           دارند که بدین    بیان می 
برخی نیز معتقدند که سرمایۀ اجتمـاعی و        ). 23(شناخته می شود  

نتایج ). 21(مفاهیم اخالقی به صورت کامل با هم سازگار هستند        
ئیـد  مطالعات تنی چند از محققان نیـز صـحت ایـن مطلـب را تا              

  ) .27 -24(نماید یم
رسـد بررسـی رابطـۀ        با عنایت به پاسخ سؤال مذکور، به نظر می        

اي از علـم   محیطـی کـه شـاخه    سرمایۀ اجتماعی و اخالق زیست    
لذا هدف اصلی مطالعۀ حاضر بررسی      . اخالق است، منطقی باشد   

بررسی این موضوع از این جهت نیـز از         . رابطۀ این متغیرها است   
وردار است که مرور ادبیات تحقیـق حـاکی از          اهمیت وافري برخ  
رغم وجود مطالعات فراوان در خصوص بررسـی       آن است که علی   

محیطی، رابطۀ آن بـا    رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و موضوعات زیست     
هـاي   محیطی که خود نوعی ارزش بوده و بر ارزش          اخالق زیست 

زیـست و در   فرد و به طور طبیعی بر نگرش آنان نسبت به محیط  
زیست مؤثر خواهد بود تائیـد   ایت بر رفتار آنان نسبت به محیط     نه

در این راستا، برخی از محققان به نبـود مطالعـات        . نگردیده است 
ــاره  ــصوص اش ــن خ ــی در ای ــد تجرب ــاه  ). 28(دارن ــه نگ ــر چ اگ

بینانـه بـه رابطـۀ تائیـد شـدة سـرمایۀ اجتمـاعی و رفتـار                   باریک
 بـین    ر وجود رابطـۀ   اي ب  حدودي اشاره  تواند تا   محیطی می   زیست

توانـد اخالقـی یـا     این متغیرها باشـد؛ چـرا کـه رفتـار خـود مـی            
  .غیراخالقی باشد

 بـا  هـا  کـشاورزان نـسبت بـه سـایر گـروه          اینکـه  بـه  عنایـت  با
 دارند تر و کنش بسیار بیشتري با آن       مستقیم تعامل زیست  محیط

آنان به دلیل تـأثیر      محیطی  زیست اخالق شناخت لذا .)30 و   29(
محیطی آنان بر رفتار آنان و بدین گونه تأثیر رفتـار             ق زیست اخال

محیطی از    و مشکالت زیست   ها  آنان بر افزایش یا کاهش بحران     
 بحـران  به عنایت  در این راستا با    .اهمیت بسیاري برخوردار است   

 هاي  دهه در محیطی به وجود آمده     سالی و مشکالت زیست   خشک
سیستان که بیشتر دالیـل       در منطقه  به ویژه شرق ایران    در اخیر

زیـست بـه علـت        محـیط  بـر  فشار افزایش بیم ، فراملی نیز دارد  
 بر ایـن اسـاس، مطالعـۀ        .)31(است بسیار افزایش فقر در منطقه   

اي اسـت کـه    محیطی و عوامل مرتبط بر آن مساله      یستزاخالق  
در این راستا، هـدف     . توان آن را نادیده گرفت      ینمدر حال حاضر    

اضر، بررسی رابطۀ سـرمایۀ اجتمـاعی و اخـالق          اصلی مطالعۀ ح  
  .محیطی کشاورزان سیستان است زیست

  
   روش

 -توصـیفی  ماهیـت،  از نظر  و کاربردي هدف، نظر از تحقیق این
 آمـاري  جامعۀ. ها پیمایشی بود    همبستگی و از نظر گردآوري داده     

کشاورزان شهرستان زابل که در سـال زراعـی          همۀ تحقیق، این
ــ93-94 هــاي کــشاورزي بودنــد را شــامل  ه فعالیــت مــشغول ب
حجم نمونه، با استفاده از جدول بارتلت و        ). N=8300 (گردید  می

 نفر تعیین شد که در نهایت جهت افزایش ضریب          119همکاران  
 کشاورزي در شهرستان زابل مـورد      بردار  بهره 178اطمینان تعداد   

ز روش گیـري ا   در تحقیق حاضر، براي نمونه    . مطالعه قرار گرفتند  
هـاي جمعیـت    یژگـی و. گیري تصادفی سـاده اسـتفاده شـد       نمونه

 46میـانگین سـنی    :صورت بـود  ینبد نیز دهندگان پاسخشناختی 
 21 سال، میانگین سابقۀ کار کـشاورزي  12سال با انحراف معیار     
 32/3 سـال، میـانگین وسـعت اراضـی          11سال با انحراف معیار     

از نظـر سـطح   .  نفر است5هکتار و میانگین تعداد اعضاي خانوار    
 42 ( درصد 6/23سواد،    از آنان بی  )  نفر 74 ( درصد 6/41سواد نیز   

داراي ) 44 ( درصــد7/24داراي ســواد خوانــدن و نوشــتن، ) نفــر
بـاالتر از  )  نفر 10 ( درصد 6/5و  )  نفر 8 ( درصد دیپلم  5/4سیکل،  

  .باشند دیپلم می
شــامل  بخــش، ســه بــر مــشتمل اي پرســشنامه تحقیــق، ابــزار

سن، سـابقۀ کـار کـشاورزي، بعـد          (اي و حرفه  فردي هاي  یژگیو
سیاهۀ سرمایۀ اجتماعی و بخشی که اخالق        ،)خانوار، سطح سواد  

  ).32(سنجید، بود محیطی کشاورزان را می زیست
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 ایــن. اســت گویــه 31پرســشنامۀ ســرمایۀ اجتمــاعی شــامل  -
 انجمـن سـرمایۀ    هـاي   پرسشنامه سؤاالت از برگرفته نامه  پرسش
مؤســسۀ  و جهـانی  بانـک  اجتمــاعی سـرمایۀ  آمریکـا،  اعیاجتمـ 

 13 (سـاختاري  بعـد  سـه  کـه  اسـت  خانوادگی اسـترالیا   مطالعات
 اجتماعی سرمایۀ)  سؤال 9 (شناختی و) سؤال 9 (ارتباطی ،)سؤال

 ایـن بخـش بـه       سؤاالت .)33 و   18(دهد  می قرار ارزیابی مورد را
کـم تـا     اربسی صورت به و اي  چهارگزینه با طیف  لیکرتی صورت
بر این اسـاس    . شود  می دهی نمره 4 تا   1زیاد به ترتیب از      بسیار

کـسب  .  را کسب نمایـد    124 تا   31اي بین     تواند نمره   هر فرد می  
 .دهندة باال بودن سرمایۀ اجتماعی آن فرد است نمرة باالتر نشان

کـه از    بـود  گویـه  29 محیطـی داراي    پرسشنامۀ اخالق زیست   -
 با فته در این زمینه استخراج گردیدند وبرخی مطالعات صورت گر

 مـوافقم  به طور کامـل    تا مخالفم به طور کامل   از لیکرت مقیاس
 فرد هر اساس این بر. )5(شد گذاري  نمره پنج تا یک از ترتیب به

 بیـانگر  بـاال  امتیـاز  کسب. کند می کسب 145 - 29 بین اي نمره
  .استتري  محیطی مطلوب داراي اخالق زیست فرد که است آن
 گیـري   اندازه ابزار مختلف هاي  بخش محتوایی و صوري روایی -

 کشاورزي آموزش و ترویج علمی  هیئت اعضاي از شماري توسط
مطالعات انجام گرفتـه    . گردید اخالق تأیید  نظران حوزه   صاحب و

در داخل کشور مؤید آن است که پرسشنامۀ سرمایۀ اجتمـاعی از            
بر ایـن   ). 34 و   α)(33 <77/0 (پایایی قابل قبولی برخوردار است    

 اساس براي تائید پایایی پرسـشنامۀ سـرمایۀ اجتمـاعی و تعیـین            
 یـک  محیطی در مطالعـۀ حاضـر،       نامۀ اخالق زیست  پرسش پایایی
 از بیـرون  کـشاورزان  از نفـر  30 از استفاده با آهنگ  پیش بررسی
ــه ــی نمون ــورد بررس ــد انجــام م ــه ش ــی ک ــاي ترتیب ــراي تت  ب

 محیطـی بـه     اجتمـاعی و اخـالق زیـست      سرمایۀ   هاي  پرسشنامه
  . آمد دست به 86/0 و 89/0 ترتیب

ــست  ــراي ســنجش اخــالق زی ــاعی  ب محیطــی و ســرمایۀ اجتم
هـا برحـسب سـطوح نـامطلوب، تـا            بندي آن   و گروه  پاسخگویان

حدودي مطلوب و مطلوب از تفـاوت انحـراف معیـار از میـانگین           
ISDM 35(صورت زیر استفاده شد  به.( 

 : نامطلوب

  : تا حدودي مطلوب
 

 : مطلوب

 و آمـاري توصـیفی   هـاي  روش از هـا  داده وتحلیـل  تجزیـه  بـراي 
هاي همبستگی و  آزمون میانگین، درصد، فراوانی، نظیر استنباطی

  .شد تحلیل رگرسیون استفاده
  

  ها یافته
 سـرمایۀ   منـدي از    میزان بهره  برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع

گونـه کـه در        همان .است شده نشان داده ) 1 (جدول اجتماعی در 
 درصـد از    2/29گردد سرمایۀ اجتماعی      جدول مذکور مشاهده می   

. پاسخگویان نامطلوب و بقیه مطلوب و تا حدودي مطلوب اسـت          
بیانگر آن است که پاسخگویان در بعـد        ) 1(همچنین نتایج جدول  

تـر بـوده و درصـد       ابعاد ضعیف  اي سرمایۀ اجتماعی از سایر     رابطه
نکتۀ ظریفی کـه در جـدول   . رسد  درصد می38ضعف به بیش از  

گـردد آن اسـت کـه علـی رغـم ضـعف بیـشتر                 مشاهده می ) 1(
 درصد  37اي سرمایۀ اجتماعی، بیش از        پاسخگویان در بعد رابطه   

باشـند کـه ایـن        از آنان در این بعد داراي وضعیت مطلـوبی مـی          
  .ایر ابعاد استتر از س وضعیت مطلوب

  
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 1جدول 

  مندي از سرمایۀ اجتماعی بهره
هاي سرمایۀ  مؤلفه  )درصد (وضعیت

تا حدودي   مطلوب  اجتماعی
  مطلوب

  نامطلوب

  00/27  8/43  2/29  بعد ساختاري
  2/38  7/24  1/37  اي بعد رابطه

  1/28  7/42  2/29  بعد شناختی
  2/29  3/39  5/31  سرمایۀ اجتماعی

   
محیطی کشاورزان نیز     شده، اخالق زیست    به امتیاز کسب   توجه با
 بنـدي   تا حدودي مطلوب و نامطلوب طبقـه       مطلوب، گروه سه به
 از یک هر فراوانی درصد آمده،  دست  به هاي  نتیجه به توجه با. شد

تـا   طبقـۀ   درصـد،  5/31مطلـوب     طبقۀ :بود صورت  بدین ها  طبقه
 بـه .  درصـد  8/34طبقۀ نامطلوب    و رصد د 7/33حدودي مطلوب   
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 یک سوم از کشاورزان مـورد مطالعـه از لحـاظ     حدود ترتیب، این
نـامطلوب قـرار     طبقـه  محیطـی در    مندي از اخـالق زیـست       بهره
محیطـی کـشاورزان بـر         توزیع فراوانی اخـالق زیـست      .گیرند  می

   . آمده است2اساس هر طبقه در جدول
 بر اساس توزیع فراوانی پاسخگویان: 2جدول 

  محیطی اخالق زیست
درصد فراوانی   درصد فراوانی  فراوانی  

  تجمعی
  8/34  8/34  62  نامطلوب

  5/68  7/33  60  تا حدودي مطلوب
  100  5/31  56  مطلوب
    100  178  مجموع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محیطـی    هاي پرسشنامۀ اخالق زیست    رتبه بندي گویه   ،3جدول  
 در گویـۀ    5 از   72/4میانگین  . دهد را بر اساس میانگین نشان می     

 بیـانگر   ».اسـت  الهی تکلیف و فریضه یک زیست  محیط  حفظ «
آن است که در این گویه، کشاورزان مورد مطالعه بیشترین توافق     

  حفـظ  « در گویـۀ     11/2به همین ترتیـب میـانگین       . اند را داشته 
 اي وظیفـه  مـورد  ایـن  در مـا  و اسـت  دولت وظیفه زیست  محیط
ویاي آن است که در ایـن گویـه کـشاورزان کمتـرین             گ» نداریم

اي بـا     یـه گوبا عنایت بـه اینکـه گویـۀ اخیـر           . اند  داشتهتوافق را   
  زیـست را وظیفـه        حفـظ محـیط    تنهـا گیري منفی اسـت و       جهت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محیطی کشاورزان موردمطالعه وضعیت اخالق زیست :3جدول 
  

یف
 رد

 گویه

ین
انگ
 می

یار
 مع
اف
حر
 ان

ب 
ضری

ات
ییر
 تغ

تبه
 ر

  8  155/0  69/0  45/4  .بینیم زیست خسارت بزنیم نتیجه آن را در جاي دیگر می ها در محل خودمان به محیط اگر ما انسان  1
  29  5/0  42/1  84/2  .زیست را فقط باید موقعی حفظ نمود که این کار سود اقتصادي داشته باشد محیط  2
  2  153/0  72/0  71/4  .گذاشت احترام آن به باید پس کرده خلق خدا را کنیم می زندگی آن در که طبیعتی  3
  25  429/0  47/1  43/3  .ندارد زیست محیط براي ضرري و است الزم بیشتر تولید براي مزرعه در شیمیایی کود مصرف  4
  3  121/0  56/0  64/4  .صورت امانت در اختیار انسان قرار داده است زیست را خداوند به محیط  5
  23  284/0  10/1  87/3  .است شده زیست محیط به آسیب باعث ها انسان شدن راگ مصرف و شدن صنعتی  6
  26  409/0  35/1  30/3  .ندارد زیست محیط براي ضرري و است الزم مزرعه در محصول بیشتر تولید براي سموم مصرف  7
  17  197/0  82/0  16/4  .کند  استفاده...و  خورشید باد، مثل هایی انرژي از باید محیط کننده آلوده فسیلی هاي انرژي جاي به بشر  8
  1  106/0  5/0  72/4  .است الهی تکلیف و فریضه یک زیست محیط حفظ  9

  21  193/0  77/0  98/3  .دهد تغییر را) منابع و انرژي سوخت، زمینۀ در (خود مصرف الگوي و روش باید انسان زیست، محیط حفظ براي  10
  27  493/0  44/1  92/2  .زیست ندارد اي جز آلودگی محیط انسان براي رسیدن به رفاه و آسایش چاره  11
  24  319/0  14/1  57/3  .زیست تهیه کند و مردم را ملزم کند آن قوانین را رعایت کنند دولت باید قوانینی را براي حفظ محیط  12
  11  183/0  80/0  38/4  .ایم زیست نادرست استفاده کنیم در امانت خداوندي خیانت کرده اگر از محیط  13
  20  230/0  93/0  05/4  .است زیست محیط به ها انسان آسیب نتیجۀ ... و طوفان سیل، مثل طبیعی بالیاي وقوع  14
  16  175/0  73/0  16/4  .باشد کوچک خطر این اگر حتی کنیم ایجاد خطر دیگران براي زیست محیط تخریب با نباید  15
  18  182/0  75/0  13/4  .دي داشته باشدزیست بد است اگرچه منفعت و سو ضرر و آسیب به محیط  16
  12  167/0  73/0  37/4  .ها شود زیست طوري برخورد کند که موجب آسیب به سایر انسان انسان نباید با محیط  17
  10  165/0  73/0  43/4  .رساند نمی زیست محیط به اي صدمه و آسیب ترین کوچک دهیم می انجام که کارهایی شویم مطمئن باید همه  18
  19  204/0  83/0  06/4  .زیست کشور که همه از آن آگاه باشند ضروري است ود یک منشور اخالقی در زمینۀ حفظ محیطوج  19
  14  174/0  74/0  26/4  .شوند  می مند بهره آن از فرزندانمان آینده در ولی نیاید چشم به امروز شاید زیست محیط حفظ منافع  20
  13  142/0  61/0  31/4  .باشد نداشته سودي برایش کار این ندهرچ کند حفظ را زیست محیط باید انسان  21
  22  238/0  94/0  95/3  .کنیم خرج خودمان شخصی سرمایۀ موجودي از کار این براي شویم مجبور اگر حتی کنیم حفظ را زیست محیط باید  22
  29  474/0  00/1  11/2  .نداریم اي وظیفه مورد این در ما و است دولت وظیفه زیست محیط حفظ  23
  15  162/0  68/0  21/4  .است مسئول زیست محیط حفظ برابر در انسان  24
  4  148/0  66/0  47/4  .تحویل دهیم آینده هاي نسل به سالم را زیست محیط باید ما  25
  7  130/0  58/0  45/4  .زیست صدمه بزنیم اما باید از آن استفاده کنیم ما نباید بر محیط  26
  6  121/0  54/0  45/4  .خوبی مواظبت کنیم سلط داریم ولی نیاز داریم از آن بهزیست ت اگرچه ما بر محیط  27
  5  150/0  67/0  47/4  .مفیدند انسان براي جاندارانی که مخصوصاً کنیم محافظت جانداران از باید ما  28
  9  142/0  63/0  44/4  .دارد دوستان خود با که اي رابطه زیست داشته باشد مثل محیط با اي دوستانه انسان باید رابطۀ  29
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تواند   داند و لذا عدم توافق کشاورزان در این گویه می           ها می   دولت
  .محیطی توسط آنان باشد الق زیستنشان از رعایت اخ

محیطـی از     جهت بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اخالق زیست       
نتـایج بیـانگر    ). 4جدول   (ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد    
هـاي آن رابطـۀ    ي مؤلفـه  آن است که سرمایۀ اجتمـاعی و همـه       

محیطـی کـشاورزان       با اخالق زیـست    01/0داري در سطح      معنی
. تـر از دو مؤلفـۀ دیگـر اسـت     ؤلفۀ شناختی قویی دارد که رابطۀ م   

محیطی با بعد     همچنین نتایج حاکی از آن است که اخالق زیست        
خانوار، وسعت اراضی پاسخگویان و سابقۀ کشاورزي آنان رابطـۀ          

جدول مذکور همچنین مؤید آن است که       ). 4جدول   (عکس دارد 
 به محیطی کشاورزان دو متغیر سن و سطح سواد با اخالق زیست        

  .داري با هم مرتبط نیستند صورت معنی
  

اخالق  و تحقیق متغیرهاي همبستگی: 4جدول 
  محیطی کشاورزان موردمطالعه زیست

سطح   R  مؤلفه
  داري معنی

  نوع آزمون

  پیرسون  00/0  34/0**  سرمایۀ اجتماعی
  پیرسون  00/0  34/0**  شناختی
  پیرسون  00/0  32/0**  ساختاري
  سونپیر  00/0  29/0**  ارتباطی
  پیرسون  08/0  13/0  سن

  پیرسون  02/0  -17/0*  بعد خانوار
  پیرسون  02/0  -17/0*  وسعت اراضی
  پیرسون  00/0  -30/0**  سابقۀ کشاورزي
  اسپیرمن  23/0  -08/0  سطح سواد

   05/0داري در سطح  معنی*
   01/0داري در سطح   معنی**
      
  
  
  
  
  
  

  
بـراي  ) Stepwise (گـام   بـه   از رگرسیون چندگانه به روش گـام      

هاي سرمایۀ اجتماعی بر متغیر وابستۀ اخـالق          بررسی تأثیر مؤلفه  
هـاي    محیطی پاسخگویان استفاده شد، بدین منظور مؤلفه        زیست

در تحلیــل ) شــناختی، ارتبــاطی، ســاختاري (ســرمایۀ اجتمــاعی
 میـزان  ،5 جـدول  نتایج طبق. رگرسیون مورداستفاده قرار گرفتند   

F آزمون از ANOVA کـه  بـوده  دار  معنـی  درصـد  1 سطح در 
 متغیـر  و کننده بینی  پیش متغیرهاي بین  رابطه دهندة وجود   نشان
 تنها مؤلفۀ شناختی داراي تأثیر     بتا، مقادیر اساس بر. است وابسته

 ازاي بـه  و محیطی کشاورزان اسـت     اخالق زیست  متغیر بر روي 
 رتغییـ  معیـار  انحراف 34/0در این متغیر     تغییر معیار انحراف یک
مؤلفـۀ   تـأثیر  ضریب یعنی بود؛ خواهیم شاهد را وابسته متغیر در

 توانـد   مـی  مؤلفـه  ایـن  کـه  دهـد   می نشان) β =34/0(شناختی  
محیطـی کـشاورزان را       اخـالق زیـست    میزان به مربوط تغییرات

برخـورداري بیـشتر از نظـر بعـد          کـه  صورت  بدین کند بینی  پیش
محیطـی   زیـست شناختی سرمایۀ اجتماعی باعث افزایش اخـالق   

 R2 میـزان  اسـاس  بـر . پاسـخگویان خواهـد شـد و بـرعکس    

 در  درصـد از تغییـرات     11مؤلفۀ شناختی قادر اسـت       شده،  تعدیل
 چنـد  رگرسیون مدل به توجه با. نمایند بینی  پیش را وابسته متغیر
محیطـی    اخـالق زیـست    میـزان  تـوان   مـی  زیـر  معادله با متغیره

  :زد تخمین پاسخگویان را
  

Y=90.63+0.79X  
  

مؤلفـه شـناختی    = Xمحیطـی  و       اخـالق زیـست   = Yکه در آن    
  .است

  
  
  
  
  
  
  

  ورزانمحیطی کشا وابسته اخالق زیست متغیر براي گام به گام روش به رگرسیونی تحلیل اطالعات خالصه:5جدول 
  

 B SEB BETA T Sig.t مؤلفه
       

  000/0  77/4  34/0  16/0  79/0  شناختی 
Multiple R= 34/0 , R2= 12/0 , R2 Adjust= 11/0 ,Constant=  63/90 , F= 71/22 , Sig. F= 000/0  
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  بحث 

هاي غربی در خصوص برخورد انسان با طبیعـت           پیروي از فلسفه  
 در بسیاري از نقـاط جهـان   10زیست باعث افزایش تخریب محیط   

ــه . شــده اســت ــن اســاس، نظری ــر ای ــردازان حــوزة اخــالق  ب پ
هاي صورت گرفتـه سـعی        محیطی با مشاهده این تخریب      زیست

 کارآمدي را جهت تعامل انسان بـا  11بر آن دارند تا قواعد اخالقی  
اما آنچه مسلم است آن است کـه         .)36 (زیست ارائه دهند    محیط

ارائۀ قواعد اخالقی در این خصوص منوط به پـذیرش ایـن آراي             
رسـد سـرمایۀ    اخالقی در بین اعضاي جامعه است که به نظر می        

 ارتباط، مشارکت و تعهد اعضاي یـک جامعـه در           اجتماعی که به  
تواند در پذیرش این آرا نقشی مؤثر         امور مختلف مربوط است می    

بنابراین مطالعۀ حاضر که هـدف از آن در بـدو امـر              را ایفا نماید؛  
و سپس بررسی ارتبـاط      محیطی کشاورزان   شناخت اخالق زیست  

ساس در ذیـل    بر این ا  . سرمایۀ اجتماعی با آن بود انجام پذیرفت      
این مقدمۀ به نسبت طوالنی به نتایج این تحقیق اشـاره و مـورد     

  .گیرد بحث قرار می
محیطی حدود    اخالق زیست  هاي تحقیق نشان داد که      نتایج یافته 

دو سوم کشاورزان مورد مطالعه تا حـدودي مطلـوب یـا مطلـوب         
این نتایج با نتایج برخی از مطالعات انجام گرفته همخوانی          . است

با عنایت به اینکه پایبندي یـا عـدم پایبنـدي افـراد بـر                ).5(رددا
محیطی، خود متأثر از عوامل بـسیار زیـادي ماننـد             اخالق زیست 

زیست کـشور     ؛ لذا مسئولین محیط    است امکانات، نگرش و دانش   
محیطی و  باید تالش نمایند با ارائه دانش زیست امور می و اولیاي

یت فعلـی حفـظ نماینـد و بـا     محیطی را در وضع     اخالق زیست ... 
 بـه نظـر    عنایت به اینکه عمل اخالقی مـستلزم آمـوزش اسـت          

هاي اخالقی از طرق مختلف به ویـژه از           رسد افزایش آموزش    می
تـر    تواند وضع موجـود را مطلـوب        هاي مذهبی می    طریق آموزش 

ي دینـی   هـا   آموزشي دین و    ها  کنشین  تر  مهمزیرا که از    . نماید
  ). 38 و 37(قی استي اخالها ارزشتقویت 
هاي  تحقیق نشان دادند که رابطۀ مستقیمی بین همۀ مؤلفه نتایج

و اخــالق ) ارتبــاطی، ســاختاري و شــناختی (ســرمایۀ اجتمــاعی
هر چه  توان گفت که بر این اساس می  . محیطی وجود دارد    زیست

تر و تعـامالت متقابـل بیـشتر باشـند و             پیوندهاي ساختاري قوي  
فراد، اعتماد و تعهدات آنان افزایش یابـد        همچنین مشارکت بین ا   

بر ایـن اسـاس بـا       . گردد  محیطی بیشتر رعایت می     اخالق زیست 
ییـد  تعـالیم و      تأي مـذکور کـه مـورد        هـا   مؤلفـه ارتقا هر یک از     

محیطـی را     یـست زتـوان اخـالق       یمي دینی نیز هستند     ها  آموزه
  ). 38(ارتقا بخشید

سـرمایۀ اجتمـاعی و     تحقیق نشان دادند کـه       به طور کلی، نتایج   
ایـن بـه   . محیطی داراي رابطـۀ مـستقیمی هـستند       اخالق زیست 

منـد    معنی آن است، افرادي که از سرمایۀ اجتماعی باالتري بهره         
نتایج برخی از . محیطی مساعدتري نیز دارند هستند اخالق زیست

دهندة آن است که سرمایۀ اجتمـاعی         مطالعات انجام گرفته نشان   
 کـه زیرمجموعـۀ اخـالق       12 تنـوع زیـستی    با مدیریت و حفاظت   

محیطی قرار دارد مرتبط است و لـذا مؤیـد نتـایج مطالعـۀ                زیست
در این راستا نتایج برخی دیگر از مطالعـات  ). 39(باشند  حاضر می 

 که بین سرمایۀ اجتماعی و رفتارهاي مسئوالنۀ      اند  نمودهیید  تأنیز  
ــاط وجــود دارد زیــست ــا). 13(محیطــی ارتب ن و برخــی از محقق
انـد کـه سـرمایۀ      نیز در تائید این نتیجه بیان داشته   نظران  صاحب

گر چه بـه نظـر   ). 23(اجتماعی و اخالق رابطۀ مثبتی با هم دارند       
نظرانی که معتقدند سرمایۀ اجتماعی در ذات خود مفاهیم           صاحب

را به همراه ... اخالقی مانند مشارکت اجتماعی، همکاري، تعهد و 
ي  محیطی کـه زیرمجموعـه    با اخالق زیست  دارد وجود رابطۀ آن     

امـا   .)40( مطلب دور از انتظاري نیست  نیز است  13اخالق زیستی 
امـا   نمایـد؛   نتایج این مطالعه این آرا را از لحاظ میدانی تائید مـی           

چرایی این رابطه را باید در این مفهوم جستجو نمود که سـرمایۀ             
 د اشـاره دارد و    اجتماعی بر ارتباط همـراه بـا تعهـد متقابـل افـرا            

 شـود    و اعتمـاد مـی     14موجب، همکاري، تعهد، تسهیم اطالعـات     
با توجه به اینکه نتایج ایـن تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه        . )16(

محیطی نزدیک به دو سوم کشاورزان مورد مطالعه          اخالق زیست 
تـوان گفـت کـه ایـن          مطلوب یا تا حدودي مطلوب است لذا می       

تواند تسهیم اطالعـات در        آن می  تعامالت انجام گرفته که پیامد    
ارتباط اشـخاص بـا طبیعـت و         محیطی و   خصوص اخالق زیست  

همچنین همکـاري متقابـل افـراد در خـصوص حـل مـشکالت              
محیطـی    محیطی باشد قادر است به ارتقـا اخـالق زیـست            زیست
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کشاورزان منجر و راهنماي آنان در راستاي دستیابی بـه مکـارم            
 توجه به نتایج حاصل از تحقیق بـه  بر این اساس با. اخالق گردد 

رسد سرمایۀ اجتماعی حاملی است براي انتقال اطالعات          نظر می 
محیطی کـه قـادر اسـت         جمله اخالق زیست    ارزشی و اخالقی از     

تعهدي را بر عهدة افراد و اعضاي خود جهت پذیرفتن مـسئولیت        
در قبال سایر اعضاي اجتماع جهت بهبود کیفیـت زنـدگی همـه             

توان گفت که افرادي که از        از سویی دیگر می   . هم نماید اعضا فرا 
سرمایۀ اجتماعی باالیی برخوردارند جهـت دریافـت اطالعـات از        

کننـد و ایـن تـالش در          زیست تالش مـی     نحوه برخورد با محیط   
  . گردد محیطی آنان منجر می نهایت به بهبود اخالق زیست

معـی تـأثیر    از سویی دیگر قواعد اخالقی بر رفتارهاي فردي و ج         
بر این اساس این قواعد که به طور مثال در خصوص      ). 41 (دارند

هـاي مرجعـی را       اند چارچوب   محیطی به وجود آمده     اخالق زیست 
زیست رفتار انـسان را       دهند که هنگام تعامل با محیط       تشکیل می 

محیطـی   بر این اساس، اخـالق زیـست    ). 42 (نمایند  مشخص می 
کنـد کـه جهـت       د را وادار مـی    که فرد به آن پاي بنـد اسـت فـر          

هـایی از   زیست یا تعامل بهتر با طبیعـت شـبکه          حفاظت از محیط  
ارتباطات را میان دوستان، همسایگان و دیگر اعضاي جامعه کـه           

این ارتباطـات کـه   . مبتنی بر تعهد و اعتماد باشد را تشکیل دهند   
یـت  نها درشـود     یم سرمایۀ اجتماعی نامیده     نظران  صاحباز نظر   
محیطــی را بــین اعــضاي جامعــه   و آراي اخــالق زیــستقواعــد

  . دهد گسترش می
توان گفـت کـه اخـالق         طورکلی می   با توجه به آنچه ذکر شد، به      

اي دوطرفه دارند که هر       محیطی و سرمایۀ اجتماعی رابطه      زیست
یید این مطلب برخی از     تأدر  . شود  می یک موجب تقویت دیگري   

محیطـی نقـش      یـست زیـات   اند کـه اخالق     یدهعقمحققان بر این    
  ). 43(مهمی در تشکیل سرمایۀ اجتماعی دارد

برداشت دیگري که از ارتباط مستقیم دو متغیر سرمایۀ اجتمـاعی         
تـوان داشـت آن اسـت کـه کـاهش             یممحیطی    یستزو اخالق   

سطح سرمایۀ اجتماعی و به عبارتی تهی شدن جامعه از سـرمایۀ          
افراد آن جامعـه    محیطی در     یستزاجتماعی باعث کاهش اخالق     

توان گفت که تخریب محیط زیست پیامد مورد         شود و لذا می     یم
 نظران  صاحبزیرا که بسیاري از محققان و       . انتظار آن خواهد بود   

هـا نیـز    یهسـرما بر این باورند که در نبود سرمایۀ اجتماعی سـایر      
بدین لحاظ توجه به عوامـل      ). 44و  16 ،   15(کارآمد نخواهند بود  

دهندة سـرمایۀ اجتمـاعی از اهمیـت بـسیاري            یلشکت و   بسترساز
تـوان    یمـ به طور مثال بر اساس ادبیات تحقیـق         . برخوردار است 

یـري  گ  شـکل گفت که دین و باورهاي دینی یکی از عوامل مهم           
توانـد در    لذا توجه به آن می .)38(سرمایۀ اجتماعی در ایران است    

فـی دیگـر   از طر. افزایش سطح سرمایۀ اجتماعی مفید واقع گردد    
 و باورهاي دینی ارتباط مستقیمی نیـز    ها  آموزهبه جهت آنکه این     

 هـا  آمـوزش رسد بـا تکیـه بـر ایـن      یمبا اخالق دارند لذا به نظر    
 اثـرات هـر دو متغیـر سـرمایۀ          15یـی افزا  هـم تـوان موجبـات       یم

  . محیطی را فراهم نمود یستزاجتماعی و اخالق 
ي آن با اخـالق     ها  مؤلفهیید ارتباط مستقیم سرمایۀ اجتماعی و       تأ
محیطی بر اهمیت این متغیـر در بهبـود یـا افـول اخـالق                 یستز
گردد برنامه    یمبر این اساس، پیشنهاد     . محیطی اشاره دارد    یستز

امـر، جهـت بهبـود اخـالق        گـذاران و مـسئولین      یاسـت سریزان،  
ي هـا  مؤلفهمحیطی کشاورزان، بر روي سرمایۀ اجتماعی و      یستز

از ابعـاد مختلـف     (هـاي الزم را       گـذاري   یهرماسدهندة آن     یلتشک
انجـام و جهـت ارتقـاي آن تـالش          ) مانند آموزشـی و فرهنگـی     

چرا که عدم توجه به مولفه هاي سـرمایۀ اجتمـاعی و در             . نمایند
نتیجه تحلیل رفـتن سـرمایۀ اجتمـاعی، زمینـۀ کـاهش اخـالق              

محیطی کشاورزان را فراهم خواهد کرد که پیامد احتمـالی            یستز
  .محیطی خواهد بود یستزیراخالقی غافزایش رفتارهاي آن 

محیطی   هاي تحقیق بیانگر آن است که اخالق زیست         نتایج یافته 
ایـن بـه آن معنـا       . مستقل از متغیرهاي سن و سطح سواد اسـت        

سـال و   محیطی کـشاورزان جـوان، میـان    است که؛ اخالق زیست 
یگر داري با یکـد     مسن با سطوح مختلف تحصیالت، تفاوت معنی      

نتایج این مطالعه با نتایج برخی از مطالعات انجـام گرفتـه             . ندارد
  ).45 و 5(دارد همخوانی 

همچنین نتایج تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه بعـد خـانوار داراي               
. محیطـی پاسـخگویان اسـت    اي معکوس با اخالق زیـست       رابطه

ــزان اخــالق    ــزایش بعــد خــانوار، از می ــا اف ــدین معنــی کــه ب ب
در این خصوص مـی  . گردد گویان کاسته میمحیطی پاسخ  زیست

هـاي خـانوار را       توان اشاره کرد که افـزایش بعـد خـانوار هزینـه           
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شود افراد در راسـتاي تـأمین         افزایش داده و این مساله باعث می      
  .محیطی را رعایت نمایند هاي زندگی، کمتر اخالق زیست هزینه

سـاختاري  مطالعۀ حاضر، سرمایۀ اجتماعی را از سه بعد ارتباطی،          
ــا اخــالق    ــرار داد و رابطــۀ آن را ب ــورد بررســی ق و شــناختی م

ــه اینکــه پژوهــشگران و  . محیطــی ســنجید یــستز ــا توجــه ب ب
ي گونـاگونی را  هـا  مؤلفـه  براي سـرمایۀ اجتمـاعی      نظران  صاحب

گردد مطالعات بیشتري در این زمینه       شمارند لذا پیشنهاد می     یبرم
  . صورت پذیردمند عالقهتوسط پژوهشگران 

در خاتمه بحث نیز باید اشاره نمود که تفسیر نتایج مطالعۀ حاضر            
بایست با در نظر گرفتن این محدودیت انجام گیـرد کـه ایـن         می

صورت پذیرفته و لذا تعمـیم نتـایج         مطالعه در یک منطقه خاص    
  آن بـه کــشاورزان سـایر نقــاط کـشور بایــد بـا احتیــاط صــورت     

  .گیرد
  

  گیري نتیجه

پژوهش حاضـر بیـانگر آن اسـت کـه اخـالق            طورکلی، نتایج    به
محیطی نزدیک به دو سوم کشاورزان مورد مطالعه مطلوب     زیست

همچنین سـرمایۀ اجتمـاعی و همـه        . یا تا حدودي مطلوب است    
ــه ــاي آن  مؤلف ــاختاري (ه ــاطی، س ــناختی، ارتب ــالق  ) ش ــا اخ ب
تـوان نتیجـه      بنـابراین مـی    محیطی رابطۀ مستقیم دارنـد؛      زیست

محیطـی کـشاورزان بایـد        رتقـا اخـالق زیـست     گرفت که براي ا   
البته باید به ایـن     . هاي آن تقویت گردد     سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه   

نکته توجه داشت که سرمایۀ اجتماعی تنها یکی از عوامل مرتبط     
محیطی است و جهت رفتار درست بـا طبیعـت و            با اخالق زیست  

یـدا  بروز رفتار سازگار این سخن برخی از صاحبنظران مـصداق پ          
محیطـی در ایـن خـصوص کـافی           کند که تنها اخالق زیست      می

نیازمند فراهم بودن شرایط دیگري مثل دانش و امکانات          نبوده و 
  ).45 (است

  
  هاي اخالقی مالحظه

 رضـایت  اخالقـی پـژوهش از جملـه       اصـول  حاضـر  پژوهش در
ــودن    ــه ب ــشنامه و محرمان ــل پرس ــشاورزان در تکمی ــه ک آگاهان

  .اند گرفته قرار توجه  موردي شدهآور جمعاطالعات 
  

  سپاسگزاري

و در   پژوهشی دانشگاه زابل   این پژوهش با حمایت مالی معاونت     
  .قالب طرح پژوهشی انجام گرفته است

  
  نامه واژه

1.Environmental Crisis     
 محیطی یستزي ها بحران

                   Value crisis .2  بحران ارزشی
                Ethical values .3  ي اخالقیها ارزش

            Environmental ethics .4  محیطی یستزاخالق 
                Social capital .5  سرمایۀ اجتماعی

        Structural .6  ساختاري
  Communicative .7  رابطه اي
        Cognitive .8  شناختی

   Environmental behavior .9  رفتار زیست محیطی
10. Environmental destruction  

  زیست یطمحتخریب 
                   Ethical rules .11  قواعد اخالقی
         Biodiversity .12  تنوع زیستی

                    Bioethics .13  اخالق زیستی
                   information sharing .14  تسهیم اطالعات

            Synergy .15  هم افزایی
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