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 اخالق زیست محیطی توسعه با دانش، نگرش و رفتار زیست محیطیارتباط 
 

 *1عباس ثابتدکتر،  3محمد رضا ثابت،  2پورسیما علی ، 1اردالن فیلیدکتر

 . گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران .1

 . رانیان، سمنان، ااه سمن دانشگ ،یو علوم ادار   ت یریدانشکده اقتصاد، مد ،یابیبازار  ت یریمد یدکتر یدانشجو .2

 . رانیا راز،ی ش  راز،ی واحد ش ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد .3

 ( 98/ 11/ 04، تاریخ پذیرش: 98/ 09/ 03دریافت: تاریخ )

 

 

 سرآغاز

وجود معضالت و مشکالت محیط زیستی و روند رو به رشد آن مشکک  
قیقکاحی اصلی سازمان های بین المللی، اندیشمندان و مراکز علمکی و حح

رشد حخریب و آلودگی محیط زیست بکا منشکا  در هزاره سوم می باشد.  
( و 1انسانی، حیات انسان و سایر گونه ها را در معرض حهدید قرار داده )

 زیست محیطکی، بزرگ بحران های هر عصر دیگری، از یشب امروزه،

حصمیم هایی است، در چنین شرایطی الزم است  شده زمین گیر گریبان
مکی  ارث بکه مکا فرزنکدان به که سیاره ای حا شود احخاذ کننده،حعیین 
عکاملی بکرای حکداوم  1محیط زیسکتزیرا  (،2باشد ) سکونت قاب  رسد،

 در قرآن نیز به ارحباط  .(4و به مراقبت نیاز دارد ) (3) زندگی انسان است

 . است شده بسیاری کیدحأ زیست، محیط با انسان درست
 
 

 
از آنجا  (.61، هود (اوست عمران مأمور انسان، و صالحان میراث زمین،

که بحران زیست محیطی در حقیقت یک بحران اخالقی است، گکرایش 
، از جملکه اصکوا اخالقکی ککه حن کیم   2به سمت دخی  نمودن معنویت

دخالت بشر در محیط زیست می باشد، در طرح ها و برنامکه   کننده نحوه
 (. 7-5است )  ی در دستور کار قرار گرفتههای زیست محیط

و هدف اخکالق حعکالی و حوسکعه بشکری   .از بدیعنی حمیز خوب    3اخالق
درک وشناخت اخالقیات برای شناخت بحران هایی که جامعه (.  8)  است

اصوا اخالقی سواالحی در زیرا (. 7امروز را رنج می دهد، ضروری است )
 رابطه با مناقشات بالقوه بین حقوق بشر و حقوق محیط زیسکت یکا بکین

 واککاف( و 4ارزیابی های مختلف اکوسیستم های آبزی مطرح می کند )
 
 

 چکیده

مورد حوجه قرار گرفته و راه جلوگیری از حخریب محیط زیست احیای به عنوان عاملی مؤثر در رفع بحران های زیست محیطی   اخالقزمینه:  
عه اخالق زیست محیطکی، جهت حوسارزش های اخالقی است. از این رو آگاه سازی عمومی جامعه در رابطه با ارزش و اهمیت محیط زیست 

 است.ضروری 
مطالعه،  آماری پژوهش حاضر از من ر هدف کاربردی، و از من ر گردآوری اطالعات و داده ها از نوع حوصیفی همبستگی است. جامعه  روش:
ابکزار گکردآوری  .نفر حعیکین گردیکد 150 حجم نمونه بر اساس فرموا کوکران .بوده است نفر از کارکنان پتروشیمی شهرستان مرودشت 245

فکن مکدا سکازی  از بهکره گیکری بکا بود. داده هکا گزینه ای 5 لیکرت به صورت پرسشنامه اطالعات، پرسشنامه استاندارد است. امتیازدهی
مورد حجزیکه و ححلیک  قکرار  Smart PLS 2  استفاده از نرم افزارحداق  مربعات جزئی و با  با رویکرد روش  (SEM)معادالت ساختاری 

 .دنگرفت
دانش، نگرش، رفتار و پذیرش مسئولیت زیست محیطکی رابطکه متبکت و  ،مدا سازی معادالت ساختاری نشان داد نتایج حاص  از  :یافته ها

و ضکریب معنکا داری  816/0مسئولیت زیست محیطی بکا ضکریب مسکیراز این میان پذیرش  معناداری با حوسعه اخالق زیست محیطی دارند.
کمترین رابطه را با حوسعه اخالق زیسکت  168/2و ضریب معنا داری   233/0دانش زیست محیطی با ضریب مسیر    بیشترین رابطه و  507/27

 محیطی دارد.
احسکاس مسکئولیت  ،شکود حقویکت افراد زیست محیطی دردانش، نگرش و رفتار   ی کهدر صورح،  بر اساس یافته های ححقیق  :نتیجه گیری

به این حرحیب اخالق زیسکت  یدا می کنند و در ح  بحران های زیست محیطی حالش می کنندبیشتری نسبت به محیط زیست اطراف خود پ
 .محیطی در جامعه حوسعه می یابد

 
 پذیری، نگرشمسئولیت  ،رفتار ،دانشاخالق زیست محیطی، : واژگانلیدک

 Dr.sabet@apadana.ac.irنویسندۀ مسئوا: نشانی الکترونیکی:  
 

mailto:Dr.sabet@apadana.ac.ir
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 افزایش عل  از یکی اخالقی های ارزش از جمله انسانی های ارزش 

و مسککائ  همچنککین  (.9و  10) اسککت هککای زیسککت محیطککی بحککران
را نباید فقط بر اساس ارزش اقتصادی آن بسنجیم چکرا ت جامعه  مشکال

گاه زیست محیطی کمتکر از مسکائ  اقتصکادی که اهمیت مسائ  از دید
لی  گسترش مشکالت زیسکت میالدی به د  1979در ساا  (.  11)نیست  

مریکککا طرفکداران محککیط زیسکت از فیلسککوفان آمریکککایی محیطکی در آ
اخالق زیست محیطی فعالیت جدی خکود درخواست کردند که در زمینه  

یر در پاسخ بکه اخالق زیست محیطی در دهه های اخ.  (12را آغاز کنند )
معاصر به یک موضوع ثابت در فلسفه حبدی  شده   بحران زیست محیطی

است و شام  استدالا فلسفی در مکورد ارزش ذاحکی طبیعکت و مسکائ  
(. 13گیرنکد ) اخالقی و بحث هایی است که از این موضوع نشکأت مکی

 طبیعت و انسان بین روابط اخالقی به  4زیست محیطی اخالق مفهوم

 یکک عنکوان به اخالق زیست محیطی را می حوان(. 14) است مربوط 

بکا  انسکانی، رفتار برانگیزاننده که، نمود حعریف فرهنگی ارزشی سیستم
احکا  به عق ، اصوا اخالقکی، دانکش طبیعکی و اهکداف بشکری، بکرای 

 از شاخه ای ،محیطی زیست اخالق (.15) عملکرد های فردی می باشد
 از من کر را غیرانسکانی محکیط با انسان حعامالت که است مطالعات 

و در پی گسترش اصوا اخالقی، فراحکر از   (16اخالقی بررسی می کند )
. بنکابراین (13مرزهای نگرانی انسان نسبت به جهان غیر انسانی است )

روش  و طبیعت با انسان رفتار نحوه محیط زیست، از جهت حفاظت در
 به انسان 5نگرش حغییر مستلزم امر این که یابد حغییر باید وی زندگی

 دارای غالبکاً محیط زیسکتی هایزیرا چالش (. 17)محیط زیست است 

 طبیعکت از انسان غلط نگرش های به و بوده فرهنگی و فکری منشأ

نگرش متبت نسبت به طبیعت می حوانکد زمینکه سکاز  .(18گردد ) می بر
جا که از آن  .(19) حالش و اقدام دلسوزانه برای بهبود محیط زیست باشد

و با رفتار انسکان هکا در قبکاا  (20بر نگرش ها حأثیر گذار است )  6دانش
آگکاهی در مککورد مسککائ  زیسککت ، (4محکیط زیسککت در حعامکک  اسککت )

حک  بحکران هکای زیسکت ، بر نقش هر شهروند و جامعه برای محیطی
در افکراد   7حقویت دانکش زیسکت محیطکی(.  21محیطی حأکید می کند )
 از داده است عبارت)و نه علم( که دانش زیرا  ضروری به ن ر می رسد.

 راه ککدام گوید می ما به ،از مسائ  ما درک ی اضافه به علمی های

 فرد دانش مجموعدانش زیست محیطی،   .(22) پذیراست امکان ها ح 

 بکه بکردن پکی یمعنا به واقع، در و محیطی زیست درباره موضوعات

 بکه محیطکی زیست . همچنین دانش(23) است زیست اهمیت محیط

و  طبیعی محیط روابط و مفاهیم حقایق، مورد در دانش عمومی عنوان
 بنکابراین افکرادی ککه دانکش (.24شکود ) می حعریف اکوسیستم هایش

محکیط زیسکت دارند نسبت بکه   بیشتری در مورد مسائ  زیست محیطی
 (. 25اطرافشان حساس حرند )

، اسکت 9احساسکات و 8باورهکا ن کام از جزیی زیست محیطاز آنجا که 
 زیسکت، محکیط بکه نسکبت مسکاعد هکای گیری نگرش شک  برای

نگکرش در واقکع  (.26و27دارد ) ضکرورت اخالق مناسب از برخورداری
مجموعه ای از احساسات، حمایالت، عقایکد و قضکاوت   10زیست محیطی

های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخ داد زیست محیطکی در زنکدگی 

د با دقت آن ها نسبت بکه صکرفه محیطی افرا . نگرش زیست(28است )
جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست آشککار مکی شکود، از 

مصرف و صرفه جویی در   این رو نگرش زیست محیطی برای مهار مؤثر
مکی حکوان بیکان  (. بنکابراین29مصرف انرژی ضروری به ن ر می رسد )

 باورهکا، از ریپایکدا نسکبتاً مجموعکهنگرش زیست محیطکی  کرد که،

 نگکرشزیکرا  (.27سکت )ا هکا اندیشه اشخاص و رفتاری آمادگی های

 عنکوانو رفتار انسان معموال به  (30)است  رفتار کننده حعیین مهمترین
در مسائ  زیست محیطی متنوع از جملکه حغییکر آب و هکوا،  ،مهم  یعامل

ن (. بنکابرای31و از دست دادن آن اثر گزار اسکت )  آلودگی محیط زیست
تکار زیسکت محیطکی هر حالش علمی برای درک، پیش بینی و حرویج رف

از کنش هکای   ، مجموعه ای11رفتار زیست محیطی  (.32ضروری است )
افراد جامعه نسبت به محیط زیست اسکت ککه در یکک طیکف وسکیع از 
احساسات، حمایالت و آمادگی های خاص برای رفتار نسبت بکه محکیط 

 زیسکت هکای حک  بحکرانبراین نکاب (.33زیست را شام  مکی شکود )

 جستجو زمین بر زندگی وی  روش و انسان رفتار حغییر در 12محیطی

 (. 26شود ) می
زیست محیطی در جهان مسائ  اهمیت   مطالب عنوان شده و  بهبا حوجه  
ایجاد حس مسئولیت در افراد ضروری اسکت و بایکد ماننکد یکک   ،کنونی

ه خود را در برابر افرادی کدر واقع    (.34به آن نگریست )  13هدف مقدس
محیط زیست مسئوا می دانند، غالباً دارای نگرش هکای قکوی محکیط 

بوده و به دنباا فرصت هایی هسکتند ککه بتواننکد بکه   14زیست دوستانه
شیوه ای محیط زیست دوستانه رفتار نمایند. آن ها از ن ر اخالقی خکود 

د متعهکد مکی را در برابر حفاظت از محیط زیست و مصرف منابع محکدو
مسکئولیت پککذیری یعنککی پاسکخ گککویی در برابککر زیککرا  (.35 و36داننکد )

و  51حعهکد ،عبکارحی مسکئولیت پکذیریخودمان، کسی یا چیکزی. یکا بکه 
مسئولیتی اسکت ککه فکرد نسکبت بکه خکودش دیگکران و اجتمکاع دارد. 
مسئولیت پذیری از ویژگی های شخصیتی نسبتاً پایکدار میکان فکردی و 

و  61اد اسکت و فکرد مسکئوا، بکه ارزش هکای اجتمکاعیدرون فردی افر
ست محیطی با آموزش ارزش های زیبنابراین    (.37اخالقی پایبند است )

به افراد و افزایش دانش زیست محیطی در آن ها می حوان بر نگکرش و 
رفتار آن ها اثر گذاشت به این حرحیب آن ها یاد می گیرند که با پکذیرش 

ست به خود، جامعه و محکیط طبیعکی ارزش مسئولیت در قباا محیط زی
 (.1و 38بگذارند )

 کشکورهای جهکان، مواجکهیکی از چالش های مهم اکتر  به دلی  اینکه  
ه دسکتاوردهای فنکی و که نتیج شدن با حهدیدهات زیست محیطی است

و حکالش هکا بکرای  (39علمی انسان برای بقا و حسلط بر طبیعت است )
و کمپکین هکای   محکیط زیسکتمتبکت  ایجاد پایداری از طریق حقویکت  

آموزش هدفمند برای بهبود رفتار زیست محیطکی، ککافی نبکوده انکد حکا 
را که آگکاهی زیسکت محیطکی ندارنکد افرادی  نگرش ها و رفتار  نند  بتوا

حوسعه اخالق زیست محیطی امکری پژوهش در جهت    ؛(40)  حغییر دهند
بررسکی  هکدف از انجکام پکژوهش حاضکر،لذا  ضروری به شمار می آید.  

اخکالق زیسکت  حوسکعه رابطه دانش، نگرش و رفتار زیست محیطکی بکا
بکا حوجکه بکه نقکش واسکطه ای پکذیرش مسکئولیت زیسکت   ،71محیطی
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مکی  مرودشکت شهرستان پتروشیمی  شرکت  در میان کارکنان  19محیطی
 باشد. 

ر ححقیق علمی بر پایه یک چارچوب ن ری استوار است که متغیر های ه
اساس این ححقیکق میان آن ها را مشخص می نماید. مورد ن ر و روابط  

و مدا های ارائه شده حوسط آن ها شکک  بر دیدگاه چند حن از محققان 
در ححقیق حاضر متغیکر هکا بکه سکه .  (42،  41،  21،  20،  1)  گرفته است

)پکذیرش ، واسکطه ای اخکالق زیسکت محیطکی(  حوسکعه)  دسته مکالک
فتکار زیسکت گکرش و ردانکش، ن)و پیش بین مسئولیت زیست محیطی(  

بر ایکن اسکاس، مکدا مفهکومی ححقیکق بکه   حقسیم می شوند.(  محیطی
 .صورت زیر شک  گرفته است

 

 
 پژوهش  ی: مدل مفهوم1 نگاره

 

 روش 
من ر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، بکه دلیک  پژوهش حاضر از  

تغیکر هکای مکرحبط بکا حوسکعه اینکه به دنباا شناسایی دقیق عوام  و م 
ی ححلیل -اخالق زیست محیطی و حعیین روابط بین آن ها است حوصیفی

است و از جهت اینکه به دنباا نوع و میزان همبستگی بکین متغییکر هکا 
در محکیط اداری  ی آیکد. ایکن مطالعکهاست از نوع همبستگی به شمار م 

حیث زمکانی به اجرا در آمده و از    مرودشت  شهرستان  پتروشیمیشرکت  
نفکر از   245،  حاضر مطالعه ات مقطعی است. جامعه آماریاز نوع ححقیق

است. حجم نمونه بر 1397در ساا  پتروشیمی مرودشت  کارکنان شرکت  
 نفر حعیین گردید.   150اساس فرموا کوکران، 

 
بعد از حعیین حعداد ک  نمونکه هکا، نمونکه گیکری بکه صکورت طبقکه ای 

 تی گکروهبدست آمکده از آمکار جمعیکت شکناخیج نتا حصادفی، انجام شد.
  ه شده است.نشان داد در جدوا شماره یک نمونه

 نمونه  جمعیت شناختی: آمار 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسکتفاده بکه   اسکتانداردبکرای سکنجش متغیرهکای پژوهش از ابزارهای  
 5یر دانش زیست محیطی بکا در پرسشنامه پژوهش حاضر متغ  .عم  آمد

ر رفتکار ( و متغیک44گویکه ) 5یر نگرش زیست محیطی با تغ(، م 43گویه )
همچنین متغیکر پکذیرش ( سنجیده شدند.  45گویه )  5زیست محیطی با  

اخالق زیست محیطی  (، و متغیر46گویه ) 5با    مسئولیت زیست محیطی
 طیف پکنج گزینکه ای مقیکاس لیککرت  .( سنجیده شدند47گویه )  10با  

نامه مورد اسکتفاده قکرار گرفکت. جهت پاسخ گویی به سنجه های پرسش
ور به من  جهت انجام روایی و پایایی پرسشنامه به صورت زیر عم  شد.

سنجش قابلیت اعتماد یکا همکان پایکایی پرسشکنامه، از ضکریب آلفکای 
کرونباخ استفاده شد. از آنجا که هر یک از پرسشنامه های مورد استفاده 

رر مکورد اسکتفاده قکرار در این ححقیق حوسط محققان مختلف به طور مک
گرفته است و همچنین سواالت حشکی  دهنکده ابکزار دقیقکاً متغیرهکای 

در ححقیق را اندازه گیری می کنند، پس می حوان بکا اطمینکان   مورد ن ر
ه گیری را مکورد حاییکد قکرار خاطر نسبتاً باالیی روایی محتوایی ابزار انداز

یزان همبستگی، آزمون هکای به من ور دستیابی به اعتبار همگرا و م   داد.
ضریب آلفای میانگین واریانس اقتباس شده ارزیابی شد.   پایایی مرکب و

در قسکمت یافتکه   حبیین شده  رونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانسک
 گزارش شده است.در جدوا شماره دو ها 

ححلی  داده ها از فن مدا سازی معادالت سکاختاری به من ور حجزیه و  
(SEM)  حداق  مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار  رویکرد روش  اب   

Smart PLS 2 گرفتکه بهکره پژوهش مفهومی الگوی بررسی برای 

  .است شده
 

 یافته ها
 بکرای مکدا اجکرای از قب  ساختاری، معادالتسازی  مدا روش رد

 دقکت و صحت از حا شود می بررسی مدا برازش ها، فرضیه آزمودن

 هکای، شکاخص از مدا سنجش برای شود. حاص  اناطمین ها یافته

استخراج شکده  واریانس میانگین، (CR) حرکیب پایایی کرونباخ، آلفای

 درصد متغیر درصد متغیر
  میزان ححصیالت  سیتجن
 42/8 دیپلم  7/29 زن
 8/10 فوق دیپلم  3/70 مرد

 68/48 لیسانس  رده ی سنی
 5/19  فوق لیسانس  13/40 25-35
 6/12 دکتری 5/48 36-45
46-55 37/11   
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(AVE)  و ضریب حعیین(2R  )  دو   شکد ککه در جکدوا شکماره  اسکتفاده
 است گزارش شده

 ضکریب بکرای آمده دست به اعداد حمامی دو شماره جدوا به باحوجه

دسکت آمکد ککه ب 7/0 از بکاالحر حرکیبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای
(. 48سکب بکرای مکدا انکدازه گیکری دارد )نشان از پایداری درونکی منا

 نشکان که بدست آمد 5/0 از باالحر حرکیبی واریانس میانگینهمچنین 

نتایج به دست آمده  .(49) است مطلوبی سطح در مدا، برازشمی دهد 

)از ححلی  مدا ساختاری، معیکار   را بکرای متغیکر درونکزای مکدا   (
پژوهش نشان می دهد. نتایج این معیار نشان می دهد که  برازش مدا 

 در (.50متوسط و در حد خوبی بوده است ) ساختاری، به طور کلی باالی
 .پردازیم می پژوهش متغیرهای عاملی بارهای بررسی به ادامه

 

 : معیار های برازش مدل پژوهش 2جدول
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 انکدازه مقیکاس روایکی و اعتبکار سنجش برای حأییدی، عاملی لی حح

 یک عدد به عاملی بار میزان هرچهگیرد؛  می قرار استفاده مورد گیری

 ارحباط  پرسشنامه سؤاالت که است مسئله این گویای باشد، حر نزدیک

 عاملی ححلی  نهایی نتایج .(51) دارند مکنون متغیرهای با حری قوی

 باالحر عاملی بارهای ست.  ا شده داده نمایش 3شماره    درجدوا حأییدی

 .است برخوردار مناسبی اعتبار از  0/5

 : تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه3جدول
 عاملی  بار ها  گویه  عاملی  بار ها  گویه  عاملی  بار ها  گویه  عاملی  بار ها  گویه  عاملی  بار ها  گویه 

Q1 666 /0 Q7 847 /0 Q13 839 /0 Q19 722 /0 Q25 574 /0 

Q2 820 /0 Q8 869 /0 Q14 788 /0 Q20 826 /0 Q26 590 /0 

Q3 587 /0 Q9 848 /0 Q15 855 /0 Q21 676 /0 Q27 774 /0 

Q4 607 /0 Q10 895 /0 Q16 814 /0 Q22 718 /0 Q28 720 /0 

Q5 704 /0 Q11 798 /0 Q17 868 /0 Q23 600 /0 Q29 729 /0 

Q6 873 /0 Q12 887 /0 Q18 780 /0 Q24 602 /0 Q30 490 /0 

 
 معیکار ایکن حوسط، استفاده شد GOF  مدا از معیار کلی برای برازش 

 بخکش  و  گیکریانکدازه  بخکش  بکرازش  بررسکی  از  پکس  حواندمی  محقق
 .نماید کنترا نیز را کلی بخش  برازش  خود،  پژوهش  کلی  مدا  ساختاری
 میکانگین  یهندسک  میکانگین  محاسبه  طریق  از  می حوان  را  GOFمعیار  
 .(52) آورد به دست  2Rو  اشتراک مقدار

 

Gof= × =0.636 

 
به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0و  25/0، 01/0با حوجه به اینکه سه مقدار 

نتایج حاص  حاکی  (؛53معرفی شده است ) GOFمتوسط و قوی برای  
 .می باشده آماری ححقیق مورد ن راز برازش مناسب مدا در جامع

 

س از بررسی برازش مدا اندازه گیکری و سکاختاری و داشکتن بکرازش پ
. پرداختکه شکد به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهشمناسب مدا ها،  

بکرای هکر یکک از  (t-values) نتایج حاصک  از ضکرایب معنکی داری
ضیه ک از فربه هر یفرضیه ها، ضرایب استاندارد شده مسیر های مربوط 

 .ارائه شد  4شماره  ها و نتایج بررسی فرضیه در جدوا
شکان مکی ن 4داری برای مدا اجرا شده در جکدوا شکماره   ضرایب معنا

بیشتر هستند ککه ایکن امکر  96/1داری از   دهد که،  حمامی ضرایب معنا
ن درصکد نشکا 95دار بودن روابط بین متغیر ها را در سطح اطمینان   امعن

وابکط باشکد ر 56/2داری بیشتر از   ب معناصورحی که ضری  می دهد و در
 مدا مسیر نگاره ادامه در دار هستند. درصد معنا 99در سطح اطمینان 

در اسکتاندارد(  مقکادیر شکده ) رآوردبک پارامترهای با همراه شده برازش
 .است شده ارائه 3 شماره و نگارهشماره 2نگاره 

 ضریب حعیین 

)2R( 

 آلفای کرونباخ 

(Alpha ≥ 0/7) 

 یی حرکیبی پایا

(CR ≥ 0/7) 

 میانگین واریانس حبیین شده

(AVE>0/5 ) 
 متغیر 

 دانش زیست محیطی  0/ 676 0/ 854 0/ 801 -

 نگرش زیست محیطی  0/ 866 0/ 827 0/ 791 -

 رفتار زیست محیطی  0/ 833 0/ 815 0/ 789 -

 مسئولیت پذیری زیست محیطی  0/ 802 0/ 871 0/ 810 0/ 394

 زیست محیطی اخالق  0/ 647 0/ 893 0/ 854 0/ 669
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، 1فرضکیه شکماره (، 3و2ی )( و نگکاره هکا4بر اساس اطالعات جدوا )
دانکش زیسکت محیطکی بکا پکذیرش و معنکا دار  رابطه مستقیم  مبنی بر  

بکه میکزان    tو آمکاره    233/0با ضریب مسکیر  مسئولیت زیست محیطی  
مورد حأیید قرارگرفت. همچنین معنکا داری رابطکه غیکر مسکتقیم   168/2

ان بکه میکز  tو آمکاره    19/0متغیر دانش زیست محیطی با ضریب مسیر  
فرضکیه   با حوسعه اخالق زیست محیطی مورد حأیید قرار گرفکت.  112/2

نگکرش زیسکت محیطکی بکا  معنا دار مستقیم و رابطهمبنی بر  2شماره 

 بکه t آماره و 225/0 مسیر ضریب سئولیت زیست محیطی باپذیرش م 

همچنین متغیکر نگکرش زیسکت محیطکی بکا  حأیید شد.  375/2 میزان

رابطکه غیکر مسکتقیم،  101/2بکه میکزان  tه  و آمار  184/0ضریب مسیر  

 3فرضکیه شکماره  متبت و معنادار با حوسعه اخالق زیست محیطکی دارد.
رفتکار زیسکت محیطکی بکا پکذیرش مبنی بر رابطکه مسکتقیم و معنکادار  

 و 357/0رابطه   این مسیر ضریب .حایید شد مسئولیت زیست محیطی

بکا تار زیست محیطکی همچنین متغیر رف است. 792/2 میزان به t آماره

رابطکه غیکر مسکتقیم،  673/2بکه میکزان  tو آماره    306/0ضریب مسیر  
فرضکیه متبت و معنادار با حوسعه اخالق زیست محیطی دارد. در نهایت،  

بکا  پذیرش مسکئولیت زیسکت محیطکیرابطه مستقیم مبنی بر  4شماره 
 بکه t آمکاره و 0/818 مسکیر ضکریب با حوسعه اخالق زیست محیطی

 .یید شداح  507/25  نمیزا

 تحقیق : نتایج آزمون های آماری فرضیه های 4جدول

 

 
 مسیر  ضرایب استاندارد  تخمین حالت در ساختاری : مدل معادالت2نگاره 

 
 

 
 ( tvalueب )داری ضرایت ساختاری در حالت معنا دال : مدل معا3نگاره 

شماره  

  روابط مدل مفهومی  فرضیه 
 t آماره ضریب مسیر  

سطح  

 اطمینان 
 نتیجه

H1  حأیید  95/0 168/2 233/0 مسئولیت پذیری زیست محیطی   دانش زیست محیطی 

H2 حأیید  95/0 375/2 225/0 مسئولیت پذیری زیست محیطی   محیطی  نگرش زیست 

H3  حأیید  99/0 792/2 357/0 مسئولیت پذیری زیست محیطی   رفتار زیست محیطی 

H4  حأیید  99/0 507/25 818/0 حوسعه اخالق زیست محیطی   مسئولیت پذیری زیست محیطی 

 حأیید    95/0 112/2 190/0 حوسعه اخالق زیست محیطی  از طریق متغیر میانجی  دانش زیست محیطی   

 حأیید  95/0 101/2 184/0 حوسعه اخالق زیست محیطی  میانجی از طریق متغیر  محیطی  رش زیستگن 

 حأیید  99/0 673/2 306/0 حوسعه اخالق زیست محیطی  از طریق متغیر میانجی  رفتار زیست محیطی  
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 بحث  
دانکش، نگکرش و رفتکار   ارحبکاط   بررسی و ححلیک   این پژوهشهدف از  

شرکت میان کارکنان در با حوسعه اخالق زیست محیطی   زیست محیطی
 حوسکط ساختاری معادالت آزمون وبود پتروشیمی شهرستان مرودشت 

 حمامی حوجه به حأییدبا . گرفت تصور حبیین این جهت PLS افزار نرم
، مکدا مناسکبی بکرای حاضر  های موجود مدا مفهومی پژوهش  فرضیه

مکؤثر بکر   زیسکت محیطکیدانش، نگرش و رفتار  پیش بینی متغیر های  
 نشان دهنکده مدا برازش آزموناست و محیطی زیست  اخالقحوسعه 

 .است آن مناسب کیفیت
بین دانش زیسکت است که،  رضیه اوا پژوهش بیانگر آننتایج بررسی ف

 .ت محیطی رابطه معناداری وجود داردمحیطی و  پذیرش مسئولیت زیس
وهش های دیگر محققین همسکو نتایج حاص  از این فرضیه، با نتایج پژ

زمانی افراد می حوانند به بهبود شرایط زیسکت محیطکی   (.34و  26است )
 ن دانش در(، فقدا28انش زیست محیطی باشند )کمک کنند که دارای د

ایجاد نگرانی زیست مورد محیط زیست یکی از عواملی است که موجب  
(. زیرا اجرای برنامه های دوست دار محیط زیست 54محیطی می شود )

افرادی که دانش بیشتری در مورد مسائ  محکیط  نیاز به یادگیری دارد و
حساس حکر و مسکئولیت   زیستی دارند نسبت به محیط زسیت اطرافشان

و همککاری و روابکط حمکایتی در مکورد مسکائ  زیسکت (  45رند )پذیر ح
و 56محیطی بین افراد با حضور دانش زیست محیطی حسهی  می شود )

در جهت افزایش آگاهی های مانند آموزش  انجام اقداماحی  بنابراین    (.55
از دانکش زیسکت محیطکی  زیرا (، 57) زیست محیطی ضروری می باشد
و حس مسئولیت   (54حقویت می شود )راد  طریق مشاوره و آموزش در اف

 .(41) پذیری نسبت به محیط زیست در آن ها افزایش می یابد
و معنا دار نگرش زیست  متبت رابطه از حاکی دوم فرضیه بررسی نتایج

. نتایج حاصک  از ایکن استپذیرش مسئولیت زیست محیطی محیطی با  
(. 34 و26  و19)  یج  یافته های دیگر محققین همسو اسکتفرضیه، با نتا

حقویت حس مسئولیت پذیری نسبت بکه محکیط زیسکت مسکتلزم حغییکر 
نگرش انسان به محیط زیست است، زیرا نگرش یکی از مبانی رفتار فرد 

سبب می شکود   ددر افرانگرش های زیست محیطی  ایجاد    و  (58)  است
ها نسبت  بر حس مسئولیت پذیری آنکه، حفکر، دیدگاه ها و عقایدشان  

و افرادی مسئولیت پکذیر در قبکاا  (41) باشد رزیست حأثیر گذا  به محیط
 .محیط زیست و بحران های زیست محیطی در جامعه پرورش یابند

 رفتکار زیسکت محیطکی بکا سوم، فرضیه در ححقیق های یافته براساس
 اسکت. برخکوردار متبکترابطکه ای  ازمسئولیت زیست محیطی پذیرش 

ج پژوهش های دیگر محققین همسکو ینتایج حاص  از این فرضیه، با نتا
زمککانی کککه نگرانککی هککای زیسککت محیطککی افککراد در  (.34و 26) اسککت

رفتارشان بروز نماید و آن ها احساس کنند که می حواننکد در مبکارزه بکا 
پکذیری در مشکالت زیست محیطی مؤثر باشند، در واقع حس مسئولیت 

قکی خکود را در ( و افراد از لحکا  اخال46و  41آن ها حقویت شده است )

محکدود متعهکد و مسکئوا منابع  ظت از محیط زیست و مصرف برابر حفا
 (.36می دانند )

حوسکعه  بکا  پذیرش مسئولیت زیسکت محیطکیرابطه  چهارم فرضیه در
بررسکی شکد. نتکایج نشکان داد رابطکه متبکت و  اخالق زیست محیطکی

معناداری بین پذیرش مسئولیت زیست محیطی و حوسعه اخالق زیسکت 
هکای نتایج حاص  از این فرضیه، با نتایج پکژوهش  وجود دارد. یطیمح

درک انسان نسبت بکه مسکئولیت  (.37 و20)است دیگر محققین همسو 
در برابر محیط زیست و حعهد نسبت به حفک  منکابع بکرای نسک  هکای 

از (.  20حوسعه اخالق زیست محیطکی دارد )  آینده، رابطه ای حنگاحنگ با
زیسکت احیکای ارزش هکای   ی از حخریکب محکیطآنجا که، راه جلکوگیر

با افکزایش احسکاس مسکئولیت در افکراد میکزان لذا    (،47اخالقی است )
رابطکه ی   ؛(34)  مکی یابکدر جامعکه افکزایش  حفاظت از محیط زیست د

ماهنگ بکا محکیط زیسکت به رابطه ای خیرخواهانه و ه طبیعتانسان با 
 ابکدی اد حوسکعه مکیزیست محیطی در میان افر اخالق حبدی  می شود و

(20.) 
جایگکاه با حوجه به نتایج بدست آمکده پیشکنهاد مکی شکود سکازمان هکا 

از مناسبی به مباحث مرحبط با اخالق زیست محیطی اختصاص دهنکد و 
طریق آموزش و آگاه سازی افراد، حس مسئولیت پذیری در قباا محیط 

 تگسکترش آمکوزش هکای زیسکبا    .نهادینه کنندزیست را درون آن ها  
محیطی در جامعه خصوصاً در سازمان هایی که آالیندگی باالیی دارنکد، 

 . بکه ایکن حرحیکبمی یابکد  افزایشسطح دانش زیست محیطی در افراد  
و  خواهنکد داشکتحس مسئولیت پذیری بیشتری در قباا محیط زیست 

ن سکازماهمچنکین یابد. می  زیست محیطی درمیان آن ها حوسعهاخالق  
نی بر و حن یم ن ام نامه اخالق زیست محیطی مب حدوین  باها می حوانند  

رفتارهای هنجاری مناسکب بکا طبیعکت   به حرویجپژوهش های مستمر،  
 .نمایند کمک

عوام  موثر بر حوسعه  ،سایر محققانمی شود پیشنهاد   در مطالعات بعدی
و سکازمان هکا بکر بندی کنند  اخالق زیست محیطی را شناسایی و رحبه  

 ،بیشترین حاثیر را بر حوسعه اخالق زیست محیطی دارند  روی عواملی که
 حمرکز نمایند.  

که می حوان  بکه انجکام آن   پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی است
در بین کارکنان شرکت پتروشیمی مرودشت اشاره کرد و باید در حعمکیم 

  پذیری یافته ها به دیگر سازمان ها محتاط بود.
خالق زیست محیطی ماهیتی متحرک و پویا اهمچنین با حوجه به اینکه  

پژوهش پیرامکون آن بکه شکناخت انسکان، باورهکا و ارزش هکای   دارد و
الزم اسکت در  اسکت؛ ی در زمینه خاص فرهنگکی جوامکع وابسکتهاخالق

پژوهش های پیرامون اخالق زیست محیطی سکنت، شکرایط فرهنگکی، 
   اجتماعی و اعتقادی افراد در ن ر گرفته شود. 
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 جه گیرینتی
نتایج پژوهش نشان داد که دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی منجکر 

به گونه زیست خواهند شد   به حقویت احساس مسئولیت نسبت به محیط
 نگرش به به محیط زیست  هجمه و سلطهای که انت ار می رود نگرش 

بکه ایکن حرحیکب  (.59) شکود حبکدی  احیای محکیط زیسکت و سازگاری
طکی را در جامعکه ت محیطی اخالق زیسکت محیپذیرش مسئولیت زیس

عکاملی مکؤثر در رفکع   حوسعه اخکالق زیسکت محیطکی  حوسعه می دهد،
از این رو، مکی حکوان  .(60)به شمار می رود بحران های زیست محیطی 

در جهت حوسعه اخکالق گفت سازمان هایی که بر روی آموزش کارکنان 
همه افکراد  رند زیرا در این زمینه موفق ح حمرکز می کنندزیست محیطی  

و های زیست محیطکی نقکش بسکزایی دارنکد  جامعه در کاهش آلودگی  
. نیازمند آموزش در جهت حوسکعه اخکالق زیسکت محیطکی مکی باشکند

و  02محیطکی زیسکت آگاهی روشبا حمرکز بر  ،91زیست محیط آموزش
 زنکدگی طبیعت، با که خواهد می ها انسان از محیطی زیست اخالق

، زیرا آموزش بر دانش، نگکرش و رفتکار اثکر گکذار اشندب داشته مشترکی
مؤثرحرین ابزار و شیوه برای رویارویی با چالش های آموزش    (.19)  است

حأثیر قابک  حکوجهی و  (61صوصاً حفاظت از محیط زیست است )آینده خ
 لذا الزم است یاد .( دارد34ویت مسئولیت پذیری زیست محیطی )بر حق

 طبیعت باز دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی،  با استفاده ا که بگیریم

و خودمکان را در قبکاا  ( 45و 23) باشکیم  کامک در هماهنگی و انسان
  محیط زیست اطرافمان مسئوا بدانیم.

وجه حمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش های صورت گرفتکه در حکوزه 
ی اخالق زیست محیطی، بررسی نقش واسکطه ای پکذیرش مسکئولیت 

ی در رابطه ی بین دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی با زیست محیط
زیکرا در پکژوهش هکای پیشکین  اخالق زیست محیطی می باشد.حوسعه  

 و رابطه ایکن متغیکر هکا بکا هکم مسئولیت پذیری در قباا محیط زیست
در پژوهش حاضر نقش پذیرش مسئولیت محکیط لذا  است.    مغفوا مانده

کنار آموزش، بکاال بکردن حعهکد و   در  زیستی پر رنگ نشان داده شد زیرا
عوامک  اثکر گکذار بکر حوسکعه اخکالق  مسئولیت زیست محیطی از جمله

ککه در  مکی باشکد و کاهش حهدیکدات زیسکت محیطکی زیست محیطی
 . پژوهش های پیشین حوجه چندانی به آن نشده است

 

 های اخالقی  ظهمالح
ایککن با حوجه به حعهکد و التکزام بکه مالح کات اخالقکی پککژوهش، در 

رسککانی در خککصوص اهککداف پککژوهش و کککسب   پژوهش، اطکالع
 .عایت شده استررضایت آگاهانه کارکنکان بکرای حکمیک  پرسکشنامه،  

در نهایت رازداری و امانتکداری  و ححلی  پرسشنامه هادریافکت  همچنین  
  صورت گرفت.  و صکداقت در گزارش نتایج و منابع مورد استفاده

 

 گزاریسپاس
داند ککه از کلیکه مسکئوالن، کارکنکان و   الزم میژوهش بر خود  گروه پ
که صمیمانه گروه پکژوهش را در   ستان مرودشتشهر  پتروشیمی  مدیران

عمک   انجام این پژوهش یاری دادنکد، نهایکت سکپاس و قدردانی را بکه
 .آورد
 

 هنام واژه
  .nvironment                      E1         محیط زیست  

  .Spirituality2 معنویت 
 Ethics .3 اخالق  

  .ethics Environmental4          اخالق زیست محیطی 
  .Attitude5 نگرش
  .Knowledge6 دانش 

 Environmental knowledge. 7 دانش زیست محیطی 
 Beliefs .8 باورها 

 Feelings .9 احساسات 

 Environmental Attitude. 01 نگرش زیست محیطی 
 Environmental behavior. 11 ر زیست محیطی رفتا

  Crises Environmental 12. 
 زیست محیطی   بحران های

 Holy .13 مقدس 

 Environmentally Friendly .14 محیط زیست دوستانه 

 Commitment .51 حعهد
 Social values .16 ارزش های اجتماعی 

The development of environmental ethics. 71 

 حوسعه اخالق زیست محیطی 

Acceptance of environmental responsibility .81 

 پذیرش مسئولیت زیست محیطی 

 Education Environmental. 91 آموزش محیط زیست 
 Environmental awareness. 02 محیطی آگاهی زیست  
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