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چکيده
امروزه مسائل زیست محیطي عمی ًقا داراي مفهوم اجتماعياند و در کل مسائل زیست محیطي ریشه فرهنگي دارند و به منظور
پذیرش بافتهاي فرهنگي یک جامعه بایستي به صورت ساختاري با موضوع برخورد نمود .حفظ محیط زیست به مسائل زیادي
ارتباط دارد که بزرگترین و مهمترین آن مسئله فرهنگ اجتماعي است .لذا این مطالعه با هدف بررسي عوامل فرهنگي موثر بر
حفظ محیط زیست از دیدگاه کارکنان مجتمع تولید روی بندر عباس در سال  4931انجام گرفته است .پژوهش حاضر ،مطالعهاي
توصیفي تحلیلی از نوع کاربردی بود .جامعه مورد بررسي ،از تمامي كاركنان شاغل در مجتمع تولید روی بندرعباس (تعداد
 582نفر) تشكیل گردیده است .ابزار گردآوري اطالعات در دو بخش سواالت جمعیت شناختي و زمینهاي ،و پرسشنامه عوامل
فرهنگي موثر بر حفظ محیط زیست بود .دادههاي جمع آوري شده و به وسیله نرم افزار آماری  SPSSویرایش  ۳۲و با كمك
آزمون هاي توصیفي و تحلیلي چون ضریب همبستگي پیرسون ،ضریب همبستگی اسپیرمن ،آنالیز واریانس یك طرفه و تي تست
مستقل در سطح معناداري  ۵/۵۰مورد آزمون قرار گرفتند .در این مطالعه از بین  582پرسشنامه توزیع شده 555 ،پرسشنامه به
طور کامل تکمیل و بازگردانده شد (نرخ پاسخگویی  .)77/83میانگین سنی پاسخ دهندگان  92/25سال که در گروه سنی -41
 59بود و میانگین سابقه کار پاسخ دهندگان نیز  3/85سال بود .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اخالق اجتماعي،
آموزش و آگاهي ،ارزشهاي دیني و سنتي ،هنجار سازي و احساس مسئولیت به ترتیب از تأثیرگذارترین تا ضعیفترین عامل در
بین کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس معرفي شده است .در یك نتیجه كلي میتوان گفت كه فرهنگ عامل تعیین كننده رفتارهاي
افراد در یك جامعه است و رفتارهاي زیست محیطي تك تك افراد نشأت گرفته از این عامل مهم ميباشد.
کلمات کليدی :محیط زیست  ،تولید روی بندرعباس  ،عوامل فرهنگی  ،فرهنگ حفظ محیط زیست .
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Abstract
Nowadays, environmental affairs have social concept and totally environmental affairs have
cultural origin. And for acceptance of cultural textures in one society, we should encounter
with this case in a structural way. Environmental preservation has connection with so many
affairs that the greatest and the most important one is socio-cultural affairs. Therefore, this
study has been done with the aim of survey of effective cultural factors on the environment
preservation in personnel view of Bandar Abbas Zinc Production Company in 1394. Present
investigation is a descriptive analytic study that is an application kind studied society includes
all occupying staff in Bandar Abbas Zinc Production Company (285individuals). The tools of
information gathering were in two parts: 1. knowing population and basis questions. 2.
Questionnaire of effective cultural factors on the environment preservation. Gathered data
were tested in one meaningful level 0.05 by SPSS software edit 23 and by descriptive and
analytic testes like correlative coefficient of Pearson, correlative coefficient of spearman,
unilateral variance analysis and independent T-test. In this study between 285 distributed
questionnaires, 222 questionnaires have been completely filled and returned (answering rate
77.89). The age average of repliers was 35.52years that was in the age group of 23-64. And
the work background average was 9.82 years. Obtained result of this study showed that
social morality, training and information, religious and traditional values, normalization and
responsibility feeling in sequence form the most influential and the weakest factors have
been introduced between the personnel of Bandar Abbas Zinc Production Company. In one
total result, we can say that culture is a determinative factor of individual behaviors in one
society and environmental behaviors of all individuals are derived from this important factors.
Keywords: environment, Bandar Abbas Zinc Production Company, cultural factor, culture of
environment
preservation.

مقدمه
طبیعت و محیط زیست ،موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات ،منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر
موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید .آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می
گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان ،حیوان ،گیاه و بناها دارد .در جهان امروز ،مسئله آلودگی ،یکی از مهم ترین
و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است .طبیعت ،برای بقای نسل بشر
آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد .حفظ محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار از جمله
مسائلی است که مورد توجه سیاستمداران و برنامه ریزان در سطح کالن قرار دارد .برای تدوین برنامه های مناسب جهت حفظ و
ارتقای کیفیت محیط زیست و تدوین و اجرای مقررات مربوط به جلوگیری از تخریب محیط زیست ،الزم است که اطالعات
مرتبط به شاخص های زیست محیطی تهیه و تأثیر آن ها را بر سالمتی مورد بررسی قرار داد تا بتوان راهکارهای مناسب با
توجه به امکانات و منابع زیست محیطی موجود به کار بست .اهمیت نقش محیط زیست در شکل دهی رفتار و فرهنگ اجتماعی
به عنوان زیر بنای توسعه به موقعیت و وضعیت آن بستگی دارد .امروزه حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداري و همه
جانبه بودن توسعه آن جدیترین چالش پیشروي جامعه جهاني است (والیي .)24 ،4981 ،فرهنگ عامل اصلي و به معناي موتور
توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است  .بهبود محیط زیست زماني حاصل خواهد شد كه محیط طبیعي و فرهنگي انسان با
هم مرتبط باشند .الزمه تحقق چنین هدفي ،وجود اخالق زیست محیطي در تمامي اقشار یك جامعه در یك كشور ميباشد .اخالق
زیست محیطي رفتار ایده آل بشر نسبت به محیط زندگي خود اعم از محیط طبیعي ،محیط اجتماعي و فرهنگي است( .اژدري،
 )57-58 ،4985مجموعه رفتارهای ضابطهمند در بستر فرهنگ موجب جهت دهي در ابعاد مختلف زندگي خواهد بود  .به
عبارت دیگر فرهنگ ریشه و ساختار اصلي توسعه همه جانبه است و زماني میتوان انتظار شادابي و پویایي را براي جامعه
تصور نمود كه این ساختار به صورت اصولي انجام یافته باشد .متأسفانه غالب جمعیت كشور در زمینه فرهنگ زیست محیطي با
چالش هاي متنابهي روبروست و وسعت دامنه ،مقیاس و پیچیدگي آن بيسابقه است  .فشار آلودگي هاي زیست محیطي در مرز
بحراني است و هنوز جامعه فرهنگي كشور در سطوح ادراك مفاهیم ،روش شناسيهاي نوین و غیره تاكنون نتوانسته است آن
طور كه باید و شاید به صورت فرهنگ زیست محیطي و كاربردي در كشور جایگاهي پیدا نماید .با اینكه در اصل پنجاهم قانون
اساسي ،اهمیت حفظ محیط زیست بسیار زیبا و همه سو نگر نگارش و قوانین و مقررات دیگري هم به تبعیت از آن تهیه و تدوین
و مصوب گردیده است اما حفظ محیط زیست تنها در شعار باقیمانده است ،چرا كه بدلیل خالءهاي آموزشي و آگاهيهاي زیست
محیطي ،نبود احساس مسئولیت در كل جامعه ،عدم اخالق اجتماعي مناسب و غیره ،به طور خالصه فقر فرهنگي ناشي از آن،
آلودگیهاي زیست محیطي و كشور را به مرز بحراني سوق داده است .با توجه به این موضوع اهداف این پژوهش عبارتند از:







تعیین نقش آموزش و آگاهيهاي زیست محیطي در حفظ محیط زیست
تعیین نقش احساس مسئولیت کارکنان صنایع در حفظ محیط زیست
تعیین نقش ارزشهاي سنتي و دیني در حفظ محیط زیست
تعیین نقش اخالق اجتماعي در حفظ محیط زیست
تعیین نقش هنجار سازي از سوي ارگانها و سازمانها در حفظ محیط زیست
رتبه بندي عوامل موثر بر حفظ محیط زیست

1

شکل شماره  .1مدل مفهومي عوامل موثر بر حفظ محيط زيست
بی تردید توسعه پایدار و همه جانبه  ,هدف اصلی کلیه برنامههای توسعهای و چشم انداز بیست سال آینده کشور را شکل میدهد.
در این راستا توجه به راهکارها و اصول پذیرفته شده بین المللی و متناسب با فرهنگ و ارزشهای ملی ما میتواند دستمایهای
ارزشمند برای دستیابی به توسعه پایدار باشد .امروزه مسائل زیست محیطي عمی ًقا داراي مفهوم اجتماعياند و در کل مسائل
زیست محیطي ریشه فرهنگي دارند و به منظور پذیرش بافتهاي فرهنگي یک جامعه بایستي به صورت ساختاري با موضوع
برخورد نمود .حفظ محیط زیست به مسائل زیادي ارتباط دارد که بزرگترین و مهمترین آن مسئله فرهنگ اجتماعي است .لذا این
مطالعه با هدف بررسي عوامل فرهنگي موثر بر حفظ محیط زیست از دیدگاه کارکنان مجتمع تولید روی بندر عباس در سال
 4931انجام گرفته است.

روش بررسی
پژوهش حاضر ،مطالعهاي توصیفي تحلیلی از نوع کاربردی بود .جامعه مورد بررسي ،از تمامي كاركنان شاغل در مجتمع تولید
روی بندرعباس (تعداد  582نفر) تشكیل گردیده است .ابزار گردآوري اطالعات در دو بخش پرسشنامه عوامل فرهنگي موثر بر
حفظ محیط زیست که داراي  ۳۲سؤال و  ۰عامل آموزش و آگاهي ،احساس مسئولیت ،ارزشهاي دیني و سنتي ،اخالق اجتماعي و
هنجار سازي است .كه پاسخ ها به صورت طیف لیكرت پنج درجهاي به صورت كامال مخالفم (  4نمره) ،مخالفم ( 5نمره) ،نه
موافقم نه مخالف ( 9نمره) ،موافقم ( 1نمره) ،كامال موافقم (  2نمره) بود ..بخش دوم سواالت جمعیت شناختي و زمینهاي شامل:
سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،سابقه كار ،تحصیالت و سمت شغلی بود .دادههاي جمع آوري شده و به وسیله نرم افزار آماری
 SPSSویرایش  ۳۲و با كمك آزمون هاي توصیفي و تحلیلي چون ضریب همبستگي پیرسون ،ضریب همبستگی اسپیرمن،
آنالیز واریانس یك طرفه و تي تست مستقل در سطح معناداري  ۵/۵۰مورد آزمون قرار گرفتند.

يافته ها
از بین  582پرسشنامه توزیع شده 555 ،پرسشنامه به طور کامل تکمیل و بازگردانده شد (نرخ پاسخگویی  .)77/83میانگین
سنی پاسخ دهندگان  92/25سال که در گروه سنی  59-41بود .میانگین سابقه کار پاسخ دهندگان نیز  3/85سال بود(.جدول
شماره  )4میانگین نمره کسب شده هر یک از عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست توسط شرکت کنندگان در این مطالعه،
نشان داد که اخالق اجتماعي ،آموزش و آگاهي ،ارزشهاي دیني و سنتي ،هنجار سازي و احساس مسئولیت به ترتیب از
تأثیرگذارترین تا ضعیفترین عامل در بین کارکنان بود(.جدول شماره )5
جدول شماره .1اطالعات جمعيت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه
درصد
تعداد
بر حسب
متغیر
4/92
9
زن
جنسیت

2

38/42
8/4
12
94/3
3/3

543
مرد
48
زیر  52سال
411
 92-52سال
سن
85
 12-92سال
55
باالی  12سال
جدول شماره  .3همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه
سابقه کار
سن
عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست
1/413
-1/129
آموزش و آگاهي

جدول شماره  .2ميانگين نمره كسب شده در هريك از عوامل مورد مطالعه و نمره كل
درصد انحراف محدوده
میانگین
آلفای
عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط تعداد
نمره
میانگین معیار
گویه کرونباخ
زیست
2-52
4/17 79/51 48/94 1/84
2
آموزش و آگاهي
1-51
5/22 41/17 45/85 1/88
1
احساس مسئولیت
2-52
5/11 71/91 47/23 1/87
2
ارزشهاي دیني و سنتي
2-52
4/91 79/85 48/12 1/88
2
اخالق اجتماعي
2-52
5/94 47/24 44/88 1/85
2
هنجار سازی
-451
2/28 71/19 81/12 1/87
51
نمره کل
51
88/71
437
متاهل
تاهل
44/54
52
مجرد
29/4
443
زیر دیپلم
97/1
89
دیپلم
تحصیالت
5/9
2
کاردان
4/8
42
کارشناس و باالتر
9/42
7
مدیر
5/52
2
کارشناس
شغل
1/2
41
سرپرست
31/4
511
کارگر
4/8
1
کمتر از یک سال
99/8
72
 2-4سال
48/3
15
 41-2سال
سابقه کار
55/4
13
 42-41سال
59/1
25
باالی  42سال
نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست با سن و سابقه کار پرسنل در جدول شماره 9
نشان داده شده است .همانگونه که مشخص است هیچ گونه ارتباط معناداری بین عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست با سن
و سابقه کار وجود ندارد.
حداقل
نمره
49
2
8
45
7
41

3

حداکثر
نمره
55
43
59
55
54
39

1/145
-1/132
-1/118
-1/121
-1/111
** همبستگی

احساس مسئولیت
ارزشهاي دیني و سنتي
اخالق اجتماعي
هنجار سازی
مجموع عوامل
* همبستگی در سطح معنی داری 1/12
1/14

1/111
-1/459
1/125
-1/144
1/141
در سطح معنی داری

ضریب همبستگی اسپیرمن بین عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست در جدول شماره  1نشان داده شده است .نتایج حاصل
نشان میدهد بین اکثر عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست ارتباط معنی داري وجود دارد .طبق این نتایج اخالق اجتماعی
بیشترین و آموزش و آگاهی کمترین ارتباط را با سایر عوامل دارند.

جدول  .4ضريب همبستگی اسپيرمن ميان عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محيط زيست
عامل عامل  5عامل  9عامل  1عامل 2
حیطه ها
4
*1/112 1/453** 1/171 1/457
4
آموزش و آگاهي
**1/415* 1/444* 1/477
4
احساس مسئولیت
**1/527** 1/932
4
ارزشهاي دیني و سنتي
**1/511
4
اخالق اجتماعي
4
هنجار سازی
** همبستگی در سطح معنی داری
* همبستگی در سطح معنی داری 1/12
1/14
ارتباط بین گروه شغلی ،گروه تحصیلی ،سن و سابقه کار با عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست با استفاده از آنالیز
واریانس یک طرفه ( )One way ANOVAتعیین شد .همانگونه که از جدول  2مشخص است بین سابقه کار و آموزش و
آگاهی رابطه معنی داری مشاهده میگردد ولی بین سابقه کار و سایر عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست هیچ رابطه
معنی داری مشاهده نشد .همچنین هیچ ارتباط معنی داری بین سن با عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست وجود ندارد.
همچنین بین شغل با ارزشهای دینی و سنتی و اخالق اجتماعی و بین تحصیالت با ارزشهای دینی و سنتی رابطه معنی داری
مشاهده گردید.

جدول  .5آزمون اختالف ميانگين ()One-Way ANOVA
شغل
تحصیالت
عوامل فرهنگی موثر بر حفظ
Pمحیط زیست
 P-Valueنتیجه  P-Valueنتیجه
Value
1/557 N.S
1/949
N.S
1/237
آموزش و آگاهي
1/415 N.S
1/483
N.S
1/531
احساس مسئولیت
1/841
S
1/192
S
1/111
ارزشهاي دیني و سنتي
1/338
S
1/121
N.S
1/911
اخالق اجتماعي
1/224 N.S
1/248
N.S
1/557
هنجار سازی
 = N.Sغیر معنادار
 = Sمعنادار

سن

سابقه کار

نتیجه

P-Value

نتیجه

N.S
N.S
N.S
N.S
N.S

1/111
1/723
1/545
1/784
1/171

S
N.S
N.S
N.S
N.S

رتبه بندي عوامل مطرح شده نشان داد اخالق اجتماعي ،آموزش و آگاهي ،ارزشهاي دیني و سنتي ،هنجار سازي و احساس
مسئولیت به ترتیب از تأثیرگذارترین تا ضعیفترین عامل در بین کارکنان مجتمع تولید روی بندر عباس معرفي شده است.
(جدول شماره )4
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جدول  .6نتيجه آزمون تعقيبي تحليل واريانس فريدمن براي رتبه بندي عوامل موثر بر حفظ محيط زيست
رتبه ميانگين
عامل
4
اخالق اجتماعی
5
آموزش و آگاهی
9
ارزشهای دینی و سنتی
1
هنجار سازی
2
احساس مسئولیت
بحث
از مسائل روز جهان مسأله حفظ محیط زیست است .فاجعه زیست محیطي نه تنها آرامش و امنیت را از زندگي انسان ميرباید كه
موجودیت بشر را تهدید مي كند ،به همین دلیل در محافل علمي و سیاسي بحث زیست محیطي پر سر و صداترین و جديترین
بحث روز است( .والیي )51 ،4981 ،در پیگیري علل و عوامل آن دو عامل بیشتر جلب توجه میكنند یكي دیدگاه انسان متمدن
نسبت به طبیعت ،دیگري توسعه فنآوري است .بشر متمدن خود را مالك طبیعت دانسته و بر این باور است كه انسان به عنوان
اشرف مخلوقات حق هرگونه استفاده از طبیعت را داراست و بدون آنكه در بازسازي و نگهداري آن مسؤولیتي داشته باشد از
طرف دیگر با توسعه فن آوري بشر دستاوردهاي عظیم وشگفت انگیزي به دست آورده در حالي كه همین علل سازنده و دگرگون
كننده زندگي بشر را در معرض نابودي قرارداده است( .والیي )51 ،4981 ،اكنون مسائل زیست محیطي بقدري دامنه پیدا
كردهاندكه قلمرو آنها دیگر به مسائل فني ختم نميشود .امروزه مسائل زیست محیطي عمیقا ً داراي مفهوم اجتماعياند و در كل
مسائل زیست محیطي ریشه فرهنگي دارند و به منظور پذیرش بافتهاي فرهنگي یك جامعه بایستي به صورت ساختاري با
موضوع برخورد نمود .حفظ محیط زیست به مسائل زیادي ارتباط دارد كه بزرگترین و مهمترین آن مسأله فرهنگ اجتماعي است
 .در مسأله محیط زیست رفتارهاي نابهنجار در ارتباط با محیط زیست به علت ناآشنایي با فرهنگ شهرنشیني و عدم درك درست
از اوضاع زیست محیطي حاكم برجامعه و وضعیت اعتقادات فرهنگي مردم ميباشد زیرا مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعي و
امكانات زیست محیطي و فرهنگ زیستن همراه با همزیستي با طبیعت را نیاموختهاند و یا به درستي آنرا دروني نكردهاند كه این
تحقیق سعي برآن داشت كه به چند جنبه از عوامل فرهنگي مؤثر بر حفظ محیط زیست بپردازد .با كمي دقت مي بینیم تا وقتي كه
انسان از طبیعت ميترسید و تا زماني كه طبیعت توانسته بود قدرت و اقتدار خود را حفظ كند ،همه چیز روال معمول خود را
طبق قانون طبیعت داشت .حتي قانون جنگل و طبیعت هم زیبا بود  ،چراكه چرخه اي بود منظم كه در آن هر از بین رفتني،
تولدي دوباره داشت .اما انسان با ورود خود به مدد هوش و استعدادش ،نظم طبیعت و حركت چرخهاي آن را برهم زد( .اسالم
زاده )19،4985 ،مردم جامعه ما مقید به دین مبین اسالم هستند دیني كه در مورد همه مسائل ،فرامین و رهنمودهاي خاص خود
را دارد از جمله اخالق زیست محیطي و اهمیت ویژه اى به عمران و آبادانى داده است .بر طبق آیات قرآن ،خداوند به انسان
قدرت و امكانات الزم را داده و او را مكلّف به عمران و آباداني زمین نموده است در همین زمینه در سوره هود ميخوانیم « او
خدایي است كه شما را از زمین بیافرید و عمران و آبادانیش را به شما وا گذاشت( ».هود  )44قرآن نمي گوید خداوند زمین را به
شما تفویض كرده اشاره به اینكه وسایل از هر نظر آماده است اما شما باید با كار و كوشش خویش زمین را آباد سازید( .اصغري
لفمجاني )451،4978 ،یكي از دالیل عمده عدم مشاركت افراد در حفاظت از محیط زیست نداشتن عالقه است ،به طوري كه
افزایش عالقه عمومي براي شناخت مشكالت در اولین مرحله فرآیند جلب مشاركت عمومي است ،لیكن افكار عمومي اطالعات
كمي نسبت به موضوع دارند و اكثریت در جامعه باید براي شناسایي مشكالت و واقعیتهاي محیط ترغیب شوند( .
 )Marzo,1980,22در این میان نقش اطالعات شفاف و قابل فهم و عالقه باطني بسیار مؤثر ميباشد .برخورداري از سواد به
عنوان یك توانایي ارزشمندي غناي فرهنگي و اجتناب ناپذیر زندگي توأم با رشد ارزشهاي انساني است .امروزه حیات روبه رشد
جوامع با میزان سواد و دانش پیوند خورده است .بنابراین ایجاد تحول و ارتقاء فرهنگ زیست محیطي مستلزم افزایش بهرهوري
نیروي انساني در زمینه مسائل زیست محیطي و اشاعه آموزش زیست محیطي در ابعاد گستردهتر ميباشد( .فرصت،4981 ،
 )59مسأله دیگري كه در این تحقیق به آن پرداخته شد ،احیاء آداب و رسومي است كه در بطن آنها مسأله حفظ محیط زیست
وجود دارد .پررنگ كردن آنها و اینكه به اعضاي جامعه معرفي گردند .جامعهاي كه به جاي ارزشهاي سنتي ،سنت پرستي را
پیشه كند ،از عمق ارزشها بیرون ميآید و فقط نظاره گر آن ميشود .در چنین جامعهاي كه ارزشهاي آن در ظواهري خالصه
شود كه مانند حبابي  ،با یك اشاره از بین ميرود ،مسؤولیت نمي تواند جایگاهي پیدا كند(.اسالم زاده )21 ،4985 ،از طرفي
مردم به تنهایي توانایي محافظت از محیط زیست خود را ندارند ،حال به هر گونه كه باشد .باید ارگانها ،سازمانها ،نهادها نیز
مانند شهروندان وظایفي برعهده گیرند و به معناي دیگر وظایفي كه برعهده شهروندان است بر عهده سازمانها و دیگر ارگانها نیز
ميباشد .وظیفه مهم سازمانها ایفاي نقشهاي مهم در این زمینه از جمله توجه مردم به ارزشمند بودن محیط زیست و برجسته-
سازي این مهم با ساخت و اجراي هنجارهاي مناسب صنعتی است.
نتيجه گيری
رتبه بندي عوامل مطرح شده نشان داد اخالق اجتماعي ،آموزش و آگاهي ،ارزشهاي دیني و سنتي ،هنجار سازي و احساس
مسئولیت به ترتیب از تأثیرگذارترین تا ضعیفترین عامل در بین کارکنان مجتمع تولید روی بندر عباس معرفي شده است .این
یافتهها با نتایج بدست آمده از پژوهشهاي ادهمي و اکبرزاده (  ،) ۵۲۳۰سیدن ستریكرنتو و جان ماریون (  ۳۵۵۲؛ به نقل از
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صالحي ،)4982 ،پالمر (  ۵۹۹۵؛ به نقل از صالحي ،) ۵۲۳۰ ،همتي ( ،)4981فرصت (  ،) ۵۲۳۲صالحي ( ،) ۵۲۳۰
جوکار و میردامادي (  ۵۲۳۹؛ به نقل از صالحي ،) ۳۵۵۵ ،باقري وركانه (  ،) ۵۲۳۳كارگري (  ،) ۵۲۳۲بادكوبي ( ۵۲۳۹
) ،در زمینه عامل هاي موثر بر حفظ محیط زیست همگام و هم جهت است .نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهاي فردي نظیر
سن ،تحصیالت ،جنسیت ،تاهل ،شغل ،سابقه حادثه و میزان سابقه کار تأثیر چنداني بر عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط
زیست نداشته و متغیرهاي دیگري بر شكل گیري آن تأثیرگذارند .در مجموع حفظ محیط زیست در یك جامعه وظیفه یك نهاد و
یك ارگان یا یك سازمان نیست بلكه تك تك افراد ،نهادها و سازمانها نسبت به این امر مهم مسئول هستند و سازمان حفاظت محیط
زیست و دیگر ارگانها و مسئولین بدون پشتیباني نهادها و ارگانها و همه مردم نميتوانند موفق باشند و این امر مسلم است كه
هرچه حس مسئولیت پذیري افراد باال رود با محیطي پاك و زیبا روبه رو خواهیم شد.
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