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 ده:یچك
های بحرانرفع  برای ماورایی با فطرت و تدبیرِ عقل ی سوئمهلزوم  بنا بر

شکل کبدهای  در یجمهخِرد  رایز مطالهه انجام گرفتب نیا ،زیستیمحیط
، چنینهمنداردب  ها رااین بحران رفع الزمِتوان  ییتنهابه اخالقی،
باورمند، باورهای  یکشناسان مهتقدند که در مجموعه باورهای مهرفت

بودن مطابق نها را بحراناین  ناتوانی رفعو  دقوی دارن تیمرکز ،دینی
کبدهای ی سوئهملذا، دانند. می با این باورهای مرکزی یهای علمنظریه

ها این بحرانرفت از برونشرط الزم و تدبیر ماورائی،  با فطرتاخالقی 
ناشی نیز زیست محیط "حفاظت "این ضرورت از ماهیت ثانیاً، . است
ها، م فرهنگفهالیت پیچیده انسانی است که مستلزم فه زیرا یکشود می

نیز در پایان هزاره دوم  ونسکوی .ها استباورها، نیازها و موقهیت انسان
های رصهپایداری عکارشناسان  ی هزاره سوم،ها برادانشگاه نمود تا هیتوص

فطرت و تدبیر ماورائی را سازگار با  دانش کنند تا تیترب یطوررا  جوامهشان
سوئی در فضای دانشگاهی یک این هم ریزیبرنامهی برا کسب کنند.

دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه میان  " یشیمایپ-توصیفی"مطالهه 
زیستی چهارگانه اخالق محیط داد اجزاء نشان هایافته انجام گرفت.شیراز 

آنها  زیستیبا آگاهی کلی اخالق محیطو  طرفکیاز ،گریکدمطالهه با ی نیا
را  یسوئمهاین  که ضرورت داردهمبستگی بسیار قوی یک ، از طرف دیگر

جوئی در دهد. برای صرفهنشان میمنظور در فضای دانشگاهی این رای ب
اخالق ریزی ها، این مجموعه چهارگانه را شرط الزم برنامهزمان و هزینه

ها شرط تلقی نمود تا با تکرار آن در دیگر دانشگاه توانیزیستی ممحیط
اخالق برای مطالهه به یک مجموعه ملّی  کرده و کسب را نیزکافی 
 "چرخ ساخت چندباره "ها دست یافت و از زیستی فراگیر در دانشگاهمحیط

 ها پیشگیری نمود.زیستی در دانشگاهمطالهات اخالق محیط

، هادانشگاهبوم فنی و مهرفتی، ، زیستیمحیط اخالق :يلیدیهای واژه
 کشاورزی، شیراز.

Abstract: 

This study was carried out to test the necessity of the 
alignment between wisdom and transcendental 
decisiveness to solve environmental crises. Hence, 
collectine wisdom in the form ethical codes could not 
solely resolve these crises. In addition, cognitive 
scientists believe that some beliefs, especially religious 
beliefs, play the same role; otherwise, scientific theories 
would not be able to manage environmental disasters. 
The alignment of ethical codes with common sense and 
transcendental decisiveness is the necessary condition 
for resolving environmental crises. Additionally, At the 
end of the second millennium, UNESCO also 
recommended that universities, for the third millennium, 
train their sustainability experts in the field of societies 
in such a way as to acquire knowledge compatible with 
nature and transcendental prudence. Forthese reasons, a 
descriptive-survey research method was carried out 
among agricultural college students of Shiraz 
University. The results showed that the “ethical 
complex” including 4 ethical indexes which were used 
in this study, had strong correlation with students’ 
environmental ethics; as well as, students’ general 
environmental knowledge. These strong relationships 
confirm the necessity of considering science with intent 
and metaphysical cognition to manage environment 
disasters. To save time and costs, this “ethical complex” 
could be considered as a bench mark to study ethics in 
among the universities across the Country, periodically 
to find an Environmental Ethics Scale for Iranian 
Universities (EESIU). 

Keywords: Environmental Ethics, Technical and 
epistemological Ecosystem, Universities, Agriculture, 
Shiraz. 
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 مقدمه
در دامن تا  سرشته یسرنوشت انسان را طور ،خداوند متهال

نیازهای  تاطبیهت رشد کندب متقابالً، طبیهت را طوری آفرید 
و شادی را برای او به ارمغان  آسایشو آرامش،  تأمینوی را 

 و انسانانسان از جنس طبیهت  لذا،(. Rostami, 2006د )رَآوَ
 آغاز،در  یول برسدبه طبیهت وابسته و در آن به تکامل می

نبودب امّا  رگذاریبر طبیهت تأث او یهاتینیازهای او محدود و فهال
 ,Ghoshبر طبیهت اثر گذارد ) هاتیفهالاین با گذشت زمان 

با  جیتدرها بهانسان با گسترش صنایع، کهیطوربه (2014
طبیهت بیگانه و این بیگانگی از نظر محققان نوعی تهدید 

 (.Mohammadi Moghadam, 2015شود )محسوب می

محوری، عامل اصلی تخریب بسیاری مهتقدند انسان
از ناشی  و (Liu et al., 2016) زیست استمحیط

تا پایان عمر  ( زیراTyagi et al., 2014)است  او یهاتیفهال
 ,Yadav & Bharati) دینمابرداری میرحمانه بهرهاز آن بی

2007.) 
 تخریب طبیهت، چشم با تشدید ،ولی دیرهنگام سرانجام

 رایج سبک زندگیکه  نددریافت و شدندزده باز حیران هاانسان

کند بلکه تنها امکان تجدید حیات طبیهت را تضمین نمینهآنها 
 & Shahvali) رودمنابع آن، روزانه رو به نابودی می

Kavarizadeh 1999)طبیهت توسط  هایب بنابراین، بحران
را  ناآن زیستیمحیط مواضع اخالق ضرورت ارزیابی، هاانسان

ی است که چنین، درک و شناخت اخالق تا حدّطلبد. هممی
مهم اخالقی  یک امرزیست را محیط نظران، حفظاغلب صاحب

 .(AbidiSarvistani et al., 2007دانند )می
دهد که پیشین نشان میمطالهات ، بررسی یطورکلبه

شود ولی این می تلقی یکل امرزیستی، یک اخالق محیط
 ،اجتماعی ،فردیی در اجزا زیستی را، اخالق محیطمطالهه
تهریف این اجزاء به شرح زیر  داند.می و ناظر بر طبیهت بندگی
 :است

 زیستمحیط در برابر مشکالت انشهروند .اخالق فردی

هستند مشکالت این آنان عامل و مسئول  زیرا ندامسئول
(Fahlquist, 2009)خودشناسی، پرهیز از اسراف و ، نیب بنابرا

 .استهای اخالق فردی های الهی از مؤلفهر در نهمتتفکّ
روابط با  که درنسبت به دیگـران این اخالق  .خالق اجتماعیا

 مثل (Mesbah Yazdi, 2009گردد )دیگر رعایت می
ن رساندبدون آسیب آن  و موجودات طبیهتانسان از برداری بهره
ها، انسان رایزبین خود و آنانب  عدالت یبرقرار همچنین،و ها به آن

ارزش ذاتی دارند و بین منافع و حقوق نفسه فیحیوانات و گیاهان، 

این ، گریدعبارتبه بوجود ندارد دیگر موجودات اولویتی و انسان
 Gray) پذیردنمیدیگر موجودات را بر  انسانبرتری نوع اخالق، 

& Coates, 2012.) 

ب رّقب تاوج کمال روح و همانا عبودیت، . خداوند اخالق بندگی

و تسلیم مطلق در برابر ذات پاک اوست زیرا  وندبه خدا انسان
باید  و دشومی انسان ه به کمال مطلق و پرهیز از ناپاکیباعث توجّ

تر سازد تا نزدیک و نزدیکهر چه کوشد خود را به مهبود خویش، ب
مظهر » از آن د کهگردپرتو جالل و جمال او در وجودش ظاهر 

 ,Baloochian Torghi)د شوتهبیر می« صفات خدا شدن
پذیری، های اخالق بندگی مسئولیتمؤلفه ،بنابراینب (2015

 .باشدیاللهی انسان مو خلیفه یدارشناخت و شکر نهمت، امانت

-طور ذاتی، وابستهانسان و طبیهت، به. اخالق ناظر بر طبیهت
 :سه نوع تهامل دارد آنبا و انسان  (Moore et al., 2006) اند

ر طبیهت حضور ب گاه دبینندها نقاشیطبیهت را در قاب تلویزیون و 
مطالهه در یک باغ، قدم زدن  بوستان یایابد مثل گفتگو دوستان در 

نزدیک و  مراتببه یارتباطب گاه در طبیهت یسوارو دوچرخه
 یباغبانی و کشاورز ریدارد نظدر طبیهت مشارکت فهاالنه 

(Pretty, 2004; Moore et al., 2006)  بنا بر نوع که
برای  توانمی زیستی راهای این جزء اخالق محیطمؤلفه ،لتهام

انسان و مهیشتی  درمانی، روانی ،تأمین نیازهای فیزیولوژیک، روحی
 از طبیهت دانست.

زیستی و لذا، هدف این مقاله تبیین آگاهی کلی اخالق محیط
 .باشدیموردمطالهه مزیستی جمهیت اجزاء چهارگانه اخالق محیط

 1378 /میالدی 1998های هزاره دوّم )در واپسین سال
کتاب رویکردهای ترویج، آموزش و تحقیقات  درشمسی( 

 ,Shahvali & Yosofinejad) 21کشاورزی در قرن 
ترسیم  21زیست در قرن محیطروند تحوّالت، ازجمله ، (1999

ضرورت  ،زیسترفت از مهضالت محیطد و راه برونگردی
کشور  فطری و ماورائی با بوم مهرفت کبدهای اخالقی یهمسوئ

. این ضرورت از ماهیت مقوله یهنی اسالم مطرح گردید
شود زیرا یک فهالیت زیست نیز ناشی میمحیط «حفاظت»

ها، باورها، نیازها و انسانی است که مستلزم فهم فرهنگپیچیده 
 ها است که برای هدِف مشترکِمختلف انسان یهاتیموقه

. (Shahvali, 2006)کنند زیست تالش میحفظ محیط
ها، انسان کهنیبرای ا ندنیز مهتقد (2003)1و هرش برگ راسل
زیست زیست خود را بهتر درک کنند پژوهشگرانِ محیطمحیط

 ب مثالًزیستی مناسب انجام دهندهای محیطباید پژوهش

                                                      
1. Russell and Hershberger 
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زیست و انسان، یک فرصت و ضرورت اخالق به محیط
( زیرا اخالق، Shahvali et al., 2007زیستی است )محیط

دارد چگونه باید زیست و یک نظم فلسفی است که اعالم می
در طول تاریخ تمایل  لسوفانیف دیگران رفتار کرد؟ چگونه با

های اخالقی را به انسان محدود کنند اما در داشتند که نگرانی
زیستی، برای تغییر روابط مناسب حاضر، اخالق محیط عصر

اند، زیرا مطرح کرده انسان با طبیهت و دیگر موجودات زنده را
 (.Levin, 2013کنند )زیستی بحث میدرباره مسائل محیط

فیلسوف مشتاق بود تا هم گسیختگی علم و یک  (2003) 1النرو
کند که یک منبع ارزشمند برای دین را مانع شود. او ثابت می

زیستی مند به اصل انسان است، اخالق محیطکسی که عالقه
 (.Monserud, 2003است )

 

 روش پژوهش

ارشد و دکتری کلیه  یطع کارشناسی، کارشناساانشجویان مقد

در های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز رشته
 حجم نمونه. نفر بودند 1500حدود  1394-1395 تحصیلیسال

کارشناسی  بندی انتساب متناسب مقاطعنفر با طبقه 320 یآمار
 .نفر به دست آمد 38و دکتری  90 ارشد ی، کارشناس192

 بررسی) ایکتابخانه با مطالهه پرسشنامه تحقق،طراحی 
مطابق ها و گویه انجام گرفتمبانی نظری  و (ی تحقیقپیشینه

ند. برای تهیین شدموضوع و شرایط مطالهه تهریف پیشینه 
روایی صوری آن، چند نسخه در اختیار اساتید متخصص قرار 

درج گردید. پایایی در آن حسب نظرات، اصالحات برگرفت و 
دانشکده کشاورزی  رپرسشنامه د 30آن با یک مطالهه راهنما با 

یب آلفای اضر 1-دانشگاه تهران مشخص گردید که جدول
تهداد اعتبار مطلوب و  بارا زیستی اخالق محیطاجزاء  کرونباخ

 افزار آماریها با نرمدادهدهد. نشان می ی هریکهاگویه
SPSS شدند لیتحل. 

 

 های پژوهشضرایب آلفای کرونباخ و تهداد گویه .1جدول 
Table 1. Cronbach's alpha coefficients 

 اجزاء اخالق
Ethical Component 

 * هاتهداد گویه
Numbers of Factors 

 آلفای کرونباخ
Alpha test value 

 فردی
Individuality 

12 74% 

 اجتماعی

Social 
8 70% 

 بندگی

Bondage 
11 82% 

 ناظر بر طبیهت

Overseer of Nature 
11 81% 

Liker Scale: Very few: 1; Few: 2; by somehow: 3; high: 4; Very high. 
 

 ی پژوهشهاافتهی
زیستی دانشجویان توصیف اجزاء اخالق چهارگانه محیط

دانشکده کشاورزی شیراز و همبستگی آگاهی کلی اخالق 
 گردد.شرح ارائه می به زیستی آنان با هریک از این اجزاء،محیط

نقطه شروع تغییرات بهدی است و تا فرد ، اخالق فردی

قصد »ب و «های خداوند تفکّر نکنددر نهمت»ب «نشناسدخود را »
 نخواهد شد سریم، رسیدن به اخالق فردی «باشد نداشته رییتغ

(Shahvali & Shahmorad, 2012 دانشجویان .)
تی، کمترین میانگین زیسدر این جزء اخالق محیط موردمطالهه

توان گفت که بسیاری از آنان، را دارند. پیرامون دالیل آن، می
 دانند ربط میرا با حفاظت طبیهت بی نفسعزتخودشناسی و 

 
1. Wallner 

 
کلید بهبود وضهیت اخالق، شناخت نفس خویش  کهیدرصورت
فرد به خویشتن توجه دارد و از آن آگاه  کهیهنگام رایزاست 

یی تنهابهگردد. عوامل بیرونی است، کنترل درونی او بیشتر می
خودکنترلی نوعی  درواقعتوان کنترل فرد را نخواهند داشت. 

مراقبت درونی است که بر اساس آن، وظایف محوله و 
که نظارت یا کنترل شوند، بی آنرفتارهای ناهنجار ترک می

ب بدین مهنا که فرد بدون کنترل خارجی، کار باشددر خارجی 
نماید که بر عهده او تالش خود را مصروف انجام کاری می

کاری و از قبیل کم رفتار نادرستگذارده شده و مرتکب 
در قرآن نیز به  (.Sajjadi, 2006گردد )ی، نمیانگارسهل

ترین مسلّما گرامی» ی اشاره شده است مثل:خودکنترلاهمیت 
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های بحران رفععلم با فطرت و تدبیر ماورایی برای  همسویی
ی را براالزم  توان ییتنهاعقل انسان به رایزیستی است زمحیط

شناسان مهتقدند که در هرفتاز طرف دیگر، منداردب این منظور 
مرکزیت دارند،  باورها، برخی انسانمجموعه باورهای 

 .دنبال داردبه  ی گزافهاها، هزینهنادیده گرفتن آن کهینحوبه
 مرکزیت بسیار قوی دارند در این راستا، باورهای دینی مهموالً 

(Khoshnevis, 2009) های بحران ظهور و علت اصلی
های علمی جدید با این مطابقت نداشتن نظریهزیستی را، محیط

 (.Shahvali, 2013) توان دانستباورهای مرکزی می
در  سوئیلزوم این هم درک برای هدف گروه برترین

زیستی، دانشجویان هستند زیرا آنها در آینده مطالهات محیط
کنند که پیامدهایی بر طبیهت بر جای هایی را کسب میموقهیت

 زیست سهم بسزایی دارندذا، برای حفظ محیطگذارد و لمی
(Nath, 2009) انیمتولگان، رهبران، کردتحصیل چنین،هم ،

ها فناوری دهندگانتوسههریزان آینده و و برنامه گذاراناستیس
های توسهه پایدار و جزء هستند زیرا طرفدار راهبرد

گذاران، مدیران ارشد و اجرایی اقتصاد و فناوری آینده سیاست
 .(Heintzman, 2009)باشند می

سازمان ملل متحد  یو آموزش یفرهنگ ،یعلم سازمان
در  گرایییو محل سازییجهان»با انتشار کتاب  زی( نونسکوی)

که د نمو دیتأک نکته نیبر ا 2000در سال  «یآموزش عال
خود را بر اساس گلدان  ینظام آموزش دبایمی هادانشگاه
دانش »، 2«ههیدانش ماوراءالطب» هیکه بر سه پا 1حکمت

است، بنا استوار  4«مهنویتدانش اخالق و »و  3«یلیتحل/درک
سه نوع  نیزمان اهمی ریفراگ ،المللینینهاد ب نینهند. ازنظر ا

 آموختگاندانش که شودیاست و باعث م یداریدانش، نبض پا
ب فراگیرندبوم خود را ستیمهرفت سازگار با زی، دانشگاه

را در  این سه نوع دانش زمانآموزش هم ونسکو،ی نیبنابرا
گوناگون  هایعرصه پایداری که کارشناسان ییهادانشگاه

 تیترب زیست را برای هزاره سوممحیط ازجمله، جوامهشان
  (.Shahvali, 2013) دینمایم هیتوص کنند،یم

زیستی مهتقدند اخالق محیط (2016)و همکاران  5لیو
نوعی نظارت است و یک اخالق کامل، عمیقاً در ذات زندگی 
ریشه دارد و آخرین فرصت نجات زندگی بر سیاره زمین است. 

زیستی و های محیطزیستی همراه با ارزشاخالق محیط

                                                      
1. Pot of Wisdom 
2. Metaphysical Knowledge 
3. Understanding/Analytical Knowledge 
4. Ethics/Spiritual Knowledge 
5. Liu 

زیستی کمک به حفظ تنوع محیط ها،اقدامات و سیاست
زندگی  بهبود درصدد، زمانهمکند. همچنین، این اخالق می

آنها  بین انسان و دیگر جانداران با اصالح روابط چندگانه

ها در طبیهت، بدرفتاری با انسان یراخالقیغزیرا دخالت  ،است
ب در حال تشدید است زمین و آسیب رساندن به حیوانات،

زیستی را با زیستی، حل مشکالت محیطمحیط بنابراین، اخالق
 ,Tufaآموزد هدف تساوی حقوق همه موجودات، به انسان 

2015; Nasibulina, 2015)بGray and Coate, 
تحقق پایداری و تداوم آن، هدف اصلی  بنابراین،(ب 2012

و  (2015) 6ف و مان توفزیستی است. مان تواخالق محیط
زیستی اخالق محیط مهتقدنددر همین راستا  (2017)7دیمارکو

چهار بخش دارد: زندگی هماهنگ با طبیهتب حفظ و یادگیری 
های طبیهی جهانب به حداقل رساندن تأثیر مواد از مکان

 نظر گرفتنو در  های طبیهیساز انسان در نظامشیمیایی دست
 پیامدهای اَعمال انسان در زندگی خویش.

قی در زمره رفتارهای کبنشی رفتارهای اخال ازآنجاکه
ها گاه در ، کنشگریدعبارتبههستند، ماهیتی ارتباطی دارندب 

و گاه با طبیهت ظاهر  همنوعانارتباط انسان با خود، خدا، 
توان بندی علم اخالق، مییک تقسیم با شوند. با این وصف،می

رفتارهای اخالق آدمی را در ارتباط با خود، دیگران، خدا و 
( و Sadeghi & Sobhania, 2011در نظر گرفت ) طبیهت

و ناظر بر طبیهت و رابطه  لذا، اجزاء فردی، اجتماعی، بندگی
ب (Alebouyeh, 2009) است طرحقابلخداوند با طبیهت، 

محیطی، تحـت این اجزاء چهارگانه قرار بنابراین، اخالق زیست
  (.Mahbobi & Ramezani, 2011گیرند )می

نظران، اخالق را امر خصوصی در زندگی برخی صاحب
ی تلقدانند و یا آنها را موارد مبقدس و مهنوی شخص می

این  کهیدرحالدر زندگی شخصی اثر دارند،  کنند که فقطمی
اشتباهی بزرگ است، زیرا موارد اخالقی، آثاری در زندگی 

 نیااجتماعی، اعم از مادی و مهنوی آنها نیز دارند. در غیر 
، نیروها به هَدَر خواهند رفت، استهدادها سرکوب خواهند صورت

شود و زندگی بازان میشد، امنیت و آزادی بازیچه دست هوس
دهد انسان، مفهوم واقهی خود را از دست می

(BaloochianTorghi, 2015.) 
بنابراین، بیش از هر زمان دیگر، تبیین مفاهیم اخالق، 

بازسازی هستند. لذا، گسترش نیازمند تشریح، بازشناسی و 

                                                      
6. Mantatov & Mantatov 
7. DeMarco 
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ترین ثمرات مهم ب1«شما در نزد خدا پرهیزکارترین شماست
ی ول خودکنترلی تقواست و این دو اثر مستقیم بر یکدیگر دارند.

توجه به این نکته ضروری است تا انسان اراده نکند، هیچ 
نیرویی نخواهد توانست برای او کاری انجام دهد. در همین باره 

هایی ، انسانندیباتقواافرادی  افراد خودکنترل»: دیفرمایمقرآن 
توانند به کمال سالم، بهتر می هیروحبا  اینان اند.سالم و کامل

، در برخی موارد نسبت غالباً، گریدعبارتبه(. 1)مؤمنون/« برسند
توان  ناآگاه وبه عواطف، احساسات و رفتارهای خویش 

 ,Mosaed & Manteghiشناسایی آنها را نیز ندارند )
2012). 
به  که 2رولگاو الند ردنونقل از  این راستا رضوانی به در

ی هاشنگرو عمومی  یهاارزش مراتبسلسلهات ثراسی ربر
محیطی ی هارفتارشخصی بر ی هارمهیاو همچنین محیطی 

و غیرمستقیم ، محیطیی هاارزش گوید:اند میتهخداعمومی پر
فرد را محیطی ر فتا، رشخصیی هارمهیاش و طریق نگراز 

. همچنین، اصولی (Rezvani, 2005)هددمیار تأثیر قرتحت 
 Kharestani etپردازد )های اخالقی فرد میکه به ارزش

al.,2013)  درست چیست و  کهنیابر و بر رفتار فرد مبنی
 & Hamidzadehنادرست کدام است، حاکم هستند )

Nekoezadeh, 2012.) 
نیز  موردمطالههدر دانشجویان  اخالق بندگی خداوند،

بندگی است  قیمصادکه از  . شبکر نهمتداردمتوسط  یجایگاه
آوردنب  جابهگردد: سپاس خدای را زبانی می محققبه سه گونه 

از  هانهمتاین  کهنیامصرف نهمت در جای مناسبب و احساس 
خداوند شما را از »گوید: می بارهنیدراجانب خداوند است. قرآن 

دانستیدب و نمى زیچچیه کهیدرحالرج نمود شکم مادرانتان خا
تا شکر نهمت او را  براى شما، گوش و چشم و عقل قرار داد

شبکر زبانی را برای  موردمطالههدانشجویان ب ولی 3«دیآور جابه
دانند. آنان در مقام های خداوند کافی میسپاس از نهمت

کنند و مراتب کامل بسنده می «الحمداهلل»شبکرگزاری به گفتن 
، با مشاهده مثالًآورند. نمی جابهشبکرگزاری نِهَم خدا را 

دهندب یا برای ها، به ادارات مربوطه گزارش نمیآالینده
آب تا رسیدن آب گرم به دوش حمام و مصرف آن  یآورجمع

 کهیدرحالکنند. در باغچه منزل و موارد مشابه، همّت نمی

                                                      
 13أَکْرَمَکبمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکبمْ، حجرات/ إِنَّإِنَّ 1.

2. Nordland and Garvyl 
مْعَ وَ  3 األَبْصـارَ وَ وَ اللّهب أَخْرَجَکبمْ مِنْ ببطبونِ أبمَّهاتِکبمْ التَهْلَمبونَ شَیْئاً وَ جَهَلَ لَکبـمب السـَّ

 1األَفْئِدَۀَ لَهَلَّکبمْ تَشْکبربونَ. اسراء/

عه آداب و مقرراتی است که با اخالق بندگی خداوند، مجمو
و تهدیل رفتار بندگان، رابطه انسان  اصالح صفات پایدار نفسانی

 Vahdati Shobiri & Vahdati) دهدبا خدا را سامان می
Shoberi, 2013.) زیستمحیطهای نیز بحران داماد محقق 
حقیقی  خدا را محیط کهنیاداند که آدمی از را ناشی از آن می

الهی  بداند، تَمرّد کرده و خود را جدا و مستقل از محیط
، یهنی آگاهی و «المحیط» عنوانبهخدا،  کهیدرحالانگارد. می

 توجّه به قداست جهان، همواره مورد مداقّه بوده است
(MohagheghDamad, 1994). 

ب بیش از نیمی از دانشجویان طبیعتاخالق ناظر بر 

رو به  با پنجرهدهند در فضای باز یا اتاق ترجیح می طالههموردم
که ذهن آنها بازتر و مطالب را بهتر  رایکنند زطبیهت، مطالهه 

 زین یروحکنند. هنگام مواجهه با مشکالت عصبی و درک می
شهر بروندب دانشجویان بوستان ند تا به هدمی حیترج

برگردند تا از تنش و  روستا طیمحروستانشین مایل بودند به 
های درسی و پایان پس از پروژه ژهیوبهاضطراب خود بکاهندب 

بودند تا احساس تازگی  امتحانات، خواهان رفتن به دشت و کوه
آشنا بوده و  یدرماناهیگبا  انیدانشجو کنند. همچنین، طراوتو 

برگ دنکنند. وناز آنها از این گیاهان مصرف می بیش از نیمی
هلند،  کشور ، در یک مطالهه تجربی در(2011) 4ترو کاس
 30زا واداشتندب پس از را به یک فهالیت استرس کنندگانشرکت
که در محیط بسته و باز مثل باغ قرار  افراد دودستهاز هر دقیقه 

گیری گردید. نتایج نشان داد داشتند سطح کورتیزول آنها اندازه
در افرادی مالحظه گردید که در  توجهقابلکاهش کورتیزول 

تواند اثرات باغ بودند. این نتیجه نشان داد که باغبانی می
 5زا را کاهش دهد. یاماگوچی و همکارانفیزیولوژیکی استرس

، فهالیت آمیالز بزاق نیدر چنیز در یک مطالهه تجربی  (2016)
را یک شاخص فیزیولوژیکی ناشی از استرس در مردان سالم 

گیری از ورزش در دو محیط جنگلی و شهری اندازه پیش و پس
و نتیجه گرفتند که اثرات فیزیولوژیکی استرس در محیط جنگل 

 6یابد. مطالهات کان و همکارانکاهش می یتوجهقابل طوربه
همچنین نشان داد که ارتباط با طبیهت مانند نگاه  (2009)

ران تواند باعث شفای بیماکردن به آن از طریق پنجره می
نشان  (2006) 7بستری در بیمارستان شود. فریتاس و فرناندز

های ساده و دادند که گیاهان دارویی عالوه بر درمان بیماری

                                                      
4. Van Den Berg & Custer, 2011 
5. Yamaguchi 
6. Kahn et al. 
7. Freitas & Fernandes 
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های پیچیده غدد نیز مصرف عمومی برای درمان برخی بیماری
 شوند.می

دیگر نسبت به  موردمطالههدانشجویان  اخالق اجتماعی

در  موردمطالههیهنی دانشجویان ب بهتری دارد نسبتاً اجزاء، جایگاه 
و حیوانات،  هاانسان ازجمله« موجوداترعایت حقوق دیگر »

یع حقوق یاز طبیهت بدون تض «یبرداربهره»و  «عدالت»برقراری 
 را داشتند. زیستیمحیطهای آینده، بیشترین میزان آگاهی نسل

آموزان  دانش زیستیمحیطهای آگاهی ( در مطالهه2011) 1آستالین
بر آن به این نتیجه رسید که  مؤثرمتوسطه و برخی عوامل آموزشی 

همچنین، بین  و آموزان دختر و پسردار دانشتفاوت مهنی
در  (2011) 2کرساک دانشجویان روستایی و شهری وجود ندارد.

ای به این نتیجه رسید که آگاهی زیستیمحیطمطالهه میزان آگاهی 
 دهندگانپاسخ %59است و  یستزمحیطفردی، یک مشوق حفظ 

باشند،  ترکه از بحران آب کشور خود آگاه هراندازهبه  مهتقدند
های حفاظت آب در همچنین، شیوه توانند نقش داشته باشند.می

 درازمدتهای آنها از اثرات ساکنان شهری مشروط به آگاهی
 بحران آب است.

 
 دانشجویان زیستیاجزاء چهارگانه اخالق محیط اولویت .2 جدول

Table 2. The Priority of Environmental Ethics Components’ among the students 
 اجزا

Ethical 
Component 

 هامؤلفه

Factors 
 هامیانگین مؤلفه

Factors’ Mean 
 تعداد گویه

Factors’ No. 

 *اجزاء میانگین

Ethical Component 
Mean 

ی
اع
تم
اج

 
so

ci
al

 

 رعایت حقوق دیگر موجودات

Observe other creatures rights 
 برقراری عدالت درون و برون نسلی

Observe between and among generations’ 
rights 

 از طبیهت بدون آسیب به آن یبرداربهره

Utility of nature without damages 

4.17 
 
 

4.04 
 
 

4.11 

8 4.12 

ی
دگ
بن

 B
on

da
ge

 

 نسبت به طبیهت یریپذتیمسئول

Accepting nature responsibility 
 های الهیشناخت و شکر نهمت

Thanks giving to God 
 های الهیداری نهمتامانت

Saving God’s creatures 

4.07 
 
 

3.72 
 
 

4.09 

11 3.95 

Among Students 

ت
یع
طب
ر 
ر ب
اظ
ن

 
O

ve
rs

ee
r o

f N
at

ur
e

 

 فیزیولوژیکتأمین نیازهای 

Prepare physiological needs 
 تأمین نیازهای روحی و روانی

Prepare psychological and spiritual needs 
 استفاده درمانی از طبیهت

Nature therapy 

3.90 
 
 

4.03 
 
 

4.02 

11 3.8 0 

ی
رد
ف

 In
di

vi
du

al
ity

 

 خودشناسی

Self analysis 
 پرهیز از اسراف در طبیهت

Nature abuse prevention 
 های الهیتفکّر در نهمت

Thinking about God’s creatures 

3.42 
 
 

3.76 
 

4.05 

12 3.74 

 
Likert Scale: (1) Stongly disagree (= very low); (2) Disagree; (3) Neither agree nor disagree; (4) Agree 

(=high); (5) Stongly agree (= very high)* 
 
 

1. Astalin 
 

2. Krusac 
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زیستی فردی، ناظر بر سه جزء اخالق محیط نکهیا رغمیعل
-نیستند )جدول« خوبخیلی »در سطح  خداوندو بندگی  طبیهت

سو و ضرایب همبستگی این اجزا چهارگانه با یکدیگر از یکی ول (2

زیستی دانشجویان از سوی دیگر محیطبا آگاهی کلی اخالق 
 یک همبستگی بسیار قوی دارند. (3-)جدول

 
 زیستیمحیط آگاهی کلی اخالق باو  با یکدیگر ضرایب همبستگی اجزاء. 3جدول 

Table 3. The Results of Ethical Components Correlation Confusions and General Awareness 
 اجزاء اخالق

Ethical Component 
 فردی

Individual 
 فردی

Individual 
 فردی

Individual 
 فردی

Individuality 
 کلیآگاهی 

General Awareness 
 Individuality 1 ** 5300 **0.39 **0.48 **0.73 فردی

 Social  1 **0.60 **0.51 **0.79 اجتماعی

 Bondage   1 **0.54 **0.77 بندگی

 Overseer of Nature    1 **0.81 ناظر بر طبیهت

 General Awareness     1 کلیآگاهی 

۰۰/۰ P≤** 
Correlation Confusions Index: 
 0.1-0.9 No correlation 
 0.11-o.29 Few correlation 
 0.3-0.49 Medium correlation 
 0.5-0.69 High correlation 
≤ 0.7 Very high correlation 

 

 گیریو نتیجه بحث
اخالق مجموعه  چهارگانه اجزاء همبستگی بسیار قوی

و با آگاهی کلی  طرفکیاز ، با یکدیگراین مطالهه زیستیمحیط
فطری و  ضرورت لحاظ کردن مهرفتآنها از طرف دیگر، گویای 

ی این ول .استزیستی مطالهات اخالق محیطتدبیر ماورائی در 
شود که چرا حریصانه و بدون رعایت حقوق پرسش مطرح می

شود؟ پاسخ آن است که برداری میطبیهت بهره از های آینده،نسل
های مادی همراه با محرومیت غالباًدیگران و طبیهت  رعایت حقوق

مهنوی، این بردار، بدون انگیزه روحی و بهره نکهیااحتمال  است و
مهتقد باشد  نکهیااست مگر  فیضهها را بپذیرد، بسیار محرومیت

 Asghariدر سرای آخرت جبران خواهند شد ) هاتیمحروماین 
Lafmanjani, 2008.)  در این صورت، بیشتر احتمال دارد
های دینی بر رفتار با دیگران، حیوانات و باورهای اخالقی و ارزش
از طرف (. Shahvali et al., 2007)گیاهان تأثیرگذار باشد 

 اخالق ناظر بر طبیهت، بندگی اجزاءا باخالق اجتماعی  دیگر،
به  به ترتیب دارند که یبسیار قو ردی، همبستگیفو  خداوند
رابطه انسان با طبیهت، شناخت از طبیهت، احساس  بهبود

مسئولیت نسبت بـه حفظ آن و رضایت خالق طبیهت، 
نظام  سوئی نظام انسانی با دوهمباعث  تواندیو مانجامد می

 (بBemanian & Salehi, 1991و الهی گردد ) طبیهت
سوئی آن مهاز دستاوردهای این است که  مهتقدگلستانی نیز 

خالق اجتماعی، مثل ا است که علمِ وحیانی و دانش اکتسابی
سازد تا میآشکار  ها بهترآثار و صفات خداوندی را برای انسان

 ,Golshani)ها به کار گرفته شود نآ رشد مهنویی راستادر 
از مصادیق عملی مهتقد است  استاد جوادی آملی، یا (ب2017

حقوق احترام به ها با دیگران و انسان یهمکار ،سوئیاین هم
 (JavadiAmoli, 2007است ) آنها بر اساس فطرت الهی

 ریشه دارد که فطری انسان تیمدندر  کاریاین هم رایز
و تجاوز به حقوق دیگران  آن، آلودن تگاه با غارت طبیههیچ

به دنبال  دنیازهای مادی خوی سازگار نیستب گرچه انسان برا
، مصالح دیگران هابرای نیل به آن حالنیباا منافع دنیوی است،

 .کندرا پایمال نمی
نیز مهتقدند در سراسر جهان،  (2014) 1تیاجی و همکاران

 که انسان استبزرگترین تأثیر تخریب طبیهت، بر سالمت 

شود که به اَشکال آلودگی عدالتی اجتماعی میباعث بی
-و مصرف بی نیکره زمزدایی، گرم شدن هوای ، جنگلوهواآب

و مهامله  عبادت دیگویم (2009) 2دئوراسه نماید.رویه رخ می
 خدا واولی به رابطه انسان با  است که دو عنصر اصلی اسالم

ی زندگی روزانه طورکلبهدومی به رابطه انسان با دیگران و 

                                                      
1. Tyagi et al 
2. Deuraseh 



 (انشجویان کشاورزی دانشگاه شیرازی: دموردمطالهه ) هااخالق در دانشگاهریزی برنامه :خوشنامیو  شاه ولی               54

 

ها و دستیابی مربوط است. این دو عنصر برای رفاه همه انسان
به پنج هدف حفظ ایمان، خود انسان )نفس(، عقل، آیندگان و 

ی ها، سرعت اثرات منفی فهالیتهرحالبهولی  .اندثروت الزم
انسانی بر طبیهت با تولیدات اجتماعی و اقتصادی در حال 

های اَعمال انسان سبب انقراض گونه درواقعافزایش است و 
اخالق اجتماعى با طرح . (Tufa, 2015)شود ی میرانسانیغ

مثل عدالت و پرهیز از  هااصول ارزشی حاکم بر روابط انسان
 ,.Javidan et alشود )می مانع این اثرات منفی را، ستم،

2012.) 
زیست، ناشی از رفتارهای محیط های اخیرهای دههبحران

از  رفتبرونهای راهاز جمله  است و طبیهتمناسب انسان با نا
 دانندمهرفت فطری و تدبیر ماورائی میبازگشت به مبانی  آنها را

(Shahvali, 2013 .)تا حدی  هماین م ضرورت لحاظ کردن
محیطی، از علوم محیطی و علوم زیست یوسواست که سمت

علوم رفتاری در حال تغییر است ی از ریرپذیتأثی سوفیزیکی به
(MohagheghDamad, 2005 .) به همین دلیل، اهمیت

زیستی، اخالق محیط آموزشریزی برنامهمباحث مهرفتی را در 
زیستی، بر مفاهیم اخالق محیط رایتوان درک کردب زبهتر می

مثبت یا منفی در برابر  کبنشاگر نگرش،  ی استوارند.مبانی ارزش
ثیر أشی، شخص و یا رفتاری خاص تلقی گردد، آنگاه اهمیت ت

های اخالقی در این های فرد و از جمله، ارزشارزش
های ، ارزشبیترتنیاشود. بهگیری بیشتر روشن میجهت

ا از او رتوانند میدهی ببهد روحانی وجود انسان، اخالقی با شکل
 عنوانبه ،سازد آنگاهسایر مخلوقات جهان هستی متمایز و برتر 

 از، یشگیپیتقوبا اهلل و اشرف مخلوقات جهان هستی، لیفهخ

 رضایتخالف  وهای ناشایست و تنش یرانسانیغ رفتارهای
دلیل صحت همچنین، دب ساز بوم بر حذربر زیست وندخدا

و شیوه  اجتماعی هنجارهای اخالق نظیرمهارف عقلی خویش، 
تحقق آنها را نیز در هماهنگی با شریهت و متون الهی جستجو 

 .((Yadav and Bharati, 2007خواهد نمود 
مطالهات اخالق چنانچه  ،دکرپیشنهاد توان بنابراین، می

کشور یهنی بوم مهرفتی  بر اساس هادانشگاهدر  زیستمحیط
اسالم انجام گیرد و هنجارهای اخالق اجتماعی نیز در راستای 

سه طریق  از یعالاین مهم در مراکز آموزش  ،دنشوهدایت  آن
 قرار گیرد زیرا: دیتأکباید مورد 

از سه رکن خانواده، مدارس و جامهه، مراکز آموزشی  .1
د در مسیر رشد نتوانها میمدارس و دانشگاهاز اعم 

ه اخالق، نقشی مهم ایفاء شخصیت و ترقی و توسه
 (.Farhood, 2011کنند )

و « روحی و روانی»، «کیولوژیزیف»تأمین نیازهای  .2
حلقه مفقوده علوم پزشکی و  از طبیهت،« درمانی»

آنها باعث  اخالقی مشترک جغرافیا است که اصول
با محیط،  با کمک این اصول، شود تا انسانمی

(ب Ismaili, 2011)رابطه منطقی برقرار نماید 
ها زیستی در دانشگاهبنابراین، آموزش اخالق محیط

زمان تواند به حفظ همبر اساس این رابطه می
سالمت انسان و محیط کمک کندب برای مثال، 

 مطالهه حاضر که در یک مرکز آموزش عالی

آموختگان دارد تا دانش دیتأککشاورزی انجام گرفت 
ه عرصه در دوران تحصیل دانشگاهی پیش از ورود ب

مناطق  آموزشی هایو برای هدایت فهالیت روستاها
یی و کشاورزی، صالحیت الزم را برای تحقق روستا

 و (Saki, 2011رسالت خود کسب کرده باشند )
کسب این صالحیت برای مباحث پایداری 

دیگری باید کانون  زیستی بیش از هر زمینهمحیط
 (.Shahvali et al., 2012ها باشد )توجه دانشگاه

مصادیق چهارگانه این  بازیستی را توان اخالق محیطمی
برای اقدام ملّی در راستای را  مطالهه تبیین و حتی اولویت آنها

ب ها مطالهه نمودزیست پایدار بر مبنای اخالق در دانشگاهمحیط
انجام مطالهات مشابه در این الزم زیرا این مجموعه، شرط 

مطالهه اخالق  شرط کافیکسب  و حائزفضاها را دارا است 
این نوع مطالهه  «چرخساخت چندباره »زیستی است تا از محیط

 ها، پیشگیری نمود.در دانشگاه
 

 تشكر و قدردانی
ــیراز و  ــگاه ش ــاورزی دانش ــکده کش ــوزش دانش از اداره آم

که با ایـن پـژوهش همکـاری صـمیمانه داشـتند،  دانشجویانی

 شود.تشکّر می

 

References 

AbidiSarvistani, A. (2010). “Self-Ecology; an 
Approach to the Explanation of Man and 
Nature Interaction”. Marefate-Akhlagi, 2, 

60-83. [In Persian] 
AbidiSarvistani, A., Shahvali, M. and 

Mohaghegh Damad, S. M. (2007). “The 
nature and views of environmental ethics 



 55                                 1400 پاییز، اولشماره هم، دسال  ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

 

emphasizing the Islamic perspective”. 
Ethics in Science and Technology Journal, 
2(1), 59-72. [In Persian] 

Alebouyeh, A. R. (2009). “Theosophical Ethic 
Sociability”,Journal of Naqd-va Nazar, 14 

(55), 174-212. [In Persian] 
Asghari Lafmanjani, P. (2008). Fundamentals 

of environmental protection in Islam. 
Tehran, Islamic Culture Publishing Office. 
[In Persian] 

Astalin, P. K. (2011). “A study of 
environmental awareness among higher 
secondary students and some educational 
factors affecting it”. ZENITH International 

Journal of Multidisciplinary Research, 

1(7), 90-10. 
Awareness in Undergraduate University 

Students”. Environmental Education and 

Awareness, 1, 244-253. 
BaloochianTorghi, M. (2015). 

“Environmental protection from moral, 
juratory and legal perspectives”. Mashhad, 
Astan-Quds-Razavi Publications. [In 
Persian] 

Bemanian, M. Salehi, A. (1991) “A study of 
human-nature relationship from 
resurrection perspective in the Holy 
Quran”; in: Interdisciplinary Research in 

the Holy Quran, summer and autumn 1390, 

2(5), 61-70. [In Persian]. 
DeMarco, P. M. (2017). “Rachel Carson's 

environmental ethic: a guide for global 
systems decision making”. Journal of 

Cleaner Production, 140, 127-133. 
Deuraseh, N. (2009). “Maintaining a healthy 

environment: an Islamic ethical approach”. 
European Journal of Social Sciences, 8(4), 
524-531. 

Fahlquist, J. N. (2009). “Moral responsibility 
for Environmental problems: individual or 
institutional?” Journal of Agricultural and 

Environmental Ethics, 22(2), 109-124. 
Farhood, D. (2011). “Education of Ethics”, in: 

Science and Technology Journal, 6(3), 1-
15. [In Persian] 

Freitas, J. C. D., and Fernandes, M. E. B. 
(2006).“Uso de plantas medicinais pela 
comunidade de Enfarrusca, Bragança, Pará. 
Boletim do Museu Paraense Emílio 

Goeldi” Ciências Naturais, 1(3), 11-26. 
Ghosh, K. (2014). “Environmental Awareness 

among Secondary School, Students of 

Golaghat District in the State of Assam and 
their attitude towards Environmental 
Education”. IOSR Journal of Humanities 

and Social Science (IOSR-JHSS), 19(3), 
30-34. 

Golshani, M. (2017). “The context of religious 
science formation: from doubt to reality”; 
on: the website of Mehr news agency, the 

religion section and thoughts, accessed 27 

August 2017. [In Persian] 
Gray, M., and Coates, J. (2012). 

“Environmental ethics for social work: 
Social work's responsibility to the non‐

human world”. International Journal of 

Social Welfare, 21(3), 239-247. 
Hamidzadeh, M. and Nekhoezadeh, M. 

(2012).“Personal and Professional Ethics 
based on Behavior”, in: Ethics in Science 

and Technology Journal, 2, 84-93. [In 
Persian] 

Heintzman, P. (2009). “Nature-based 
recreation and spirituality: A complex 
relationship”. Leisure Sciences, 32(1), 72-
89. 

Ismaili, P. (2011). “Medical geography: 
ethical human and nature relation” in: 
Science and Technology Journal, 6(3), 83-
91. [In Persian]. 

JavadiAmoli, A. (2007). “Islam and 
Environment”. Qom: Nashr Asra. [In 
Persian] 

Javidan, F., Dehghan, M. P., Shamsi Gushki, 
A. and Abbasi. M. (2012). “Analysis of 
Kohlbergs Ttheory of Moral growth with 
Quranic Approach”. Journal of Bioethics, 

6, 11-48. [In Persian] 
Kahn, P. H., Severson, R. L. and Ruckert, J. 

H. (2009). “The human relation with nature 
and technological nature”. Current 

Directions in Psychological Science, 18(1), 
37-42. 

Kharestani, E. Sefi, F. and Manafisharafabad, 
K; (2013). “The Role of Ethics in Human 
Accomplishment”; in: Transcendentalism 

Ethics Journal, (4), 161-216. [In Persian] 
Khoshnevis, Y. (2009). “Religion in science: 

an epistemic duty”; in: Methodology of 

Social Sciences and Humanities Journal, 

15(59), 7-22. [In Persian] 
Krusac, L. (2011). “Individual environmental 

awareness and urban water conservation in 
Kunming, China”. In Water Resource and 

http://ethicsjournal.ir/article-1-734-en.pdf


 (انشجویان کشاورزی دانشگاه شیرازی: دموردمطالهه ) هااخالق در دانشگاهریزی برنامه :خوشنامیو  شاه ولی               56

 

Environmental Protection (ISWREP), 2011 

International Symposium on IEEE. pp. 
2757-2760. 

Liu, X., Liu, G., Yang, Z., Chen, B., and 
Ulgiati, S. (2016). “Comparing national 
environmental and economic performances 
through energy sustainability indicators: 
Moving environmental ethics beyond 
anthropocentrism toward eco-centrism”. 
Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 58, 1532-1542. 

Mahbobi, M. R., Ramezani, N. (2011). 
“Measurment of Rural Environmental 
Ethics in Golestan Province of Iran”. In: 
Ethics in Science and Technology Journal, 

3, 62-72. [In Persian] 
Mantatov, V., and Mantatova, L. (2015). 

"Philosophical Underpinnings of 
Environmental Ethics: Theory of 
Responsibility by Hans Jonas". Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 214, 1055-
1061. 

Mesbah Yazdi, M. T. (2009). “Ethics in 
Quran”. Qom: Institute of Imam Khomeini 

Education and Research. [In Persian]. 
MohagheghDamad, S. M. (1994). “Nature and 

the environment from an Islamic 
perspective”. Letter of Culture, 4(1), 78-89. 
[In Persian] 

MohagheghDamad, S. M. (2005). “The 
natural einvironment from a transcendental 
wisdom”. Scientific journal of Kherad-

Name-ye-Sadra, 42, 13-21. [In Persian] 
Mohammadi Moghadam, D. (2015). “A Brief 

Discussion on Human-Nature 
Relationship”. International Journal of 

Humanities and Social Science. 6 (5), 90-
93. 

Monserud, B. (2003). “The meaning of 
environmental ethics in jg bennett’s the 
dramatic universe”, Doctoral dissertation, 
University of Florida. 

Moore, M., Townsend, M., and Oldroyd, 
J.(2006). “Linking human and ecosystem 
health: The benefits of community 
involvement in conservation groups”. Eco 

Health, 3(4), 255-261. 

Mosaed, A. and Manteghi, M. 
(2012).“Interpersonal Relationship from 
Islam Perspective”, in: Islām va 

Pazhūheshhāye Modirīyatī, 1(4), Spring 
2012; 105-130. [In Persian] 

Nasibulina, A. (2015). “Education for 
Sustainable Development and 
Environmental Ethics. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 214, 1077-1082. 
Nath, B. (2009). “Instilling Environmental 
Pretty, J. (2004). “How nature contributes to 

mental and physical health”. Spirituality 

and Health International, 5(2), 68-78. 

Rezvani, N. (2005). “Study of Environmental 
Knowledge and Attitudes with 
Conservation Behaviors Relationship”; MS 

Thesis in Sociology, Shahid Beheshti 

University. 
Rostami, M. (2006). “The image of nature in 

the Quran”. Qom institute. [In Persian] 
Russell, D. and Hershberger, C. (2003). 

“Ground Work for Community-based 
Conservation- Strategies for social 
research”. Altamira Press. 

Sadeghi, M. and Sobhania, M. (2011). “The 
role of knowledge on human’s personal 
and professional ethical relation”; in; 
Pezhuohesh-Nameh-E-Akhlagh: a 

Research Journal, (4), 1, 9-311. Summer, 
2011. [In Persian] 

Sajjadi, S.M. (2006). “Approaches and 
methods of ethic and value education”. 
Journal of Philosophical Theological 

Research, 3, 144-165. [In Persian] 
Saki, R. (2011). “Ethics in educational 

research, science and Technology”. In: 
Ethics in Science and Technology Journal, 

6(2), 52-64. [In Persian] 
Shahvali, M. & Shahmorad, L. (2012). 

“Explaining the Transitional Approach to 
Iran's Environmental Education 1404”. In: 
The First National Education Conference 

in Iran 1404 CD. [In Persian] 
Shahvali, M. & Yousofinejad, M. (1999). 

“Research, education and Extension 
Approaches in 21 Century”. Tehran: Iran 
Rural Development Institute. 

Shahvali, M. (1996). “Is sustainable 
agriculture rooted in technical advice or 
religion and philosophy?” In: 1th Seminar 

on Agricultural Economics of Iran 

Proceedings; 676-692. [In Persian] 
Shahvali, M. (2006). “A research 

epistemology and time scale for 
conservation of environment”. In: 
Proceeding of the First International 

Conference on Research Methodologies in 

http://ethicsjournal.ir/article-1-740-en.html
http://ethicsjournal.ir/article-1-740-en.html


57  1400 پاییز، اولشماره هم، دسال  ،زیست و توسهه پایدارآموزش محیطفصلنامه علمی 

Science, Engineering and Technology, 

Tehran 30-31 May, 63-72. [In Persian] 
Shahvali, M. (2013). “Explaining the 

paradigm of the transcendental system of 
innovation for realizing sustainability”. The

2nd Islamic Model of Islamic Development 

Conference: Fundamentals, Concepts and 

Frameworks for Progress. [In Persian] 
Shahvali, M. Kavarizadeh, B. (1999). 

“Environment sustainability discourse 
between Pragmatism and Islam”. In: the 
First Conference on Islam and 
Environment Proceeding, Tehran: 
Environment Protection Agency 

Publications, 121-124. [In Persian] 
Shahvali, M., Keshavarz, M. & Sharifzadeh, 

M. (2007). “Transcendental Philosophical
Moral Paradigm in Environmental Crisis
Research”; in: Ethics in Science and

Technology Journal. 2 (3/4), 31-44. [In
Persian]

Shahvali, M.; Shahmorad, L. and Aghel, H. 
(2012). “An Examination of the Quality of 
Energy Consumption and Prevention of 
Waste Production in the Environment: A 
Case Study of Mashhad County”. Rural

and development Journal, 15(3), 73-94.[In 
Persian]. 

Tufa, R. A. (2015).” Perspectives on 
Environmental ethics in sustainability of 
membrane based technologies for water 

and energy production”. Environmental

Technology and Innovation, 4, 182-193. 
Tyagi, S., Garg, N. and Paudel, R. 

(2014).“Environmental degradation: 
Causes and Consequences”. European

Researcher. Series A, (8-2), 1491-1498. 
Vahdati shobiri, S. H. and Vahdati shobiri, S. 

M. (2013). “Infrastructure of slavery ethics
in sufficient principles”. Magazine of

Quran and Hadith Science, 121, 71-94. [In
Persian]

Van Den Berg, A. E., and Custer, M. H. 
(2011).“Gardening promotes 
neuroendocrine and affective restoration 
from stress”. Journal of Health

Psychology, 16(1), 3-11. 
Wallner, A., Hunziker, M., and Kienast, F. 

(2003). “Do natural science experiments 
influence public attitudes towards 
environmental problems?” Global

Environmental Change, 13(3), 185-194. 
Yadav, P. S. and Bharati, A. (2007). “A Study 

of Relationship between Environmental 
Awareness and Scientific Arts as 
Education”; ANJANA PURI 14, 59. 

Yamaguchi, M., Deguchi, M., and Miyazaki, 
Y.(2006). “The effects of exercise in forest 
and urban environments on sympathetic 
nervous activity of normal young adults”. 
Journal of International Medical Research, 
34(2), 152-159. 

 COPYRIGHTS 
 © 2021 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0) 




