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چكيذه
آمًشؼ محیظ شیػت زا می تًان یه وؾبم فىسی ردید فىًان ومًد وٍ تًغظ آن اوػبن می تًاود ثٍ عًز َمبَىگ ثب عجیقت ثٍ شودگی خًد ادامهٍ دَهد
دز ایه وؾبم فىسی اقًل ،ازشؼ َب ،فًاعف ي مػًيلیت َبی فسدی ي حسفٍ ای ي حتی فبدات زفتبزی َس فسد ي وُبیتبً ربمقٍ ثبیهد دز رُهت َمهبَى ی ثهب
عجیقت متحًل گسدد دز زاغتبی ثسلسازی ایه وؾبم فىسی ي آمًشؾی ،دز پطيَؽ حبضس ،ویبشَبی آمًشؾی محیظ شیػت داوؽ آمهًشان اغهتبن خًشغهتبن
مًزد ثسزغی ي مدالٍ لساز گسفتٍ اغت تحمیك حبضس ،اش وؾس َدف ،تحمیمی وبزثسدی ي اش لحبػ زيؼ مغبلقٍ ای تًقیفی – پیمبیؿی اغت ربمقٍ آمهبزی
پطيَؽ زا داوؽ آمًشان دختس ي پػس ممغـ زاَىمبیی ي متًغغٍ مدازظ اغتبن خًشغهتبن دز غهبل تحكهی ی  6871-78تؿهىی دادٌ اوهد ومًوهٍ َهبی
پطيَؽ مؿتم ثس  6618وفس ثًدٌ وٍ ثٍ قًزت ومًوٍ گیسی خًؾٍ ای اش ؾُسَبی اًَاش ،ثُجُبن ،مػزدغ یمبن ي ثىهدزامبم خمیىهی اوتبهبة ؾهدٌ اوهد
اثصاز گسدآيزی اعالفبت پسغؿىبمٍ ای ثًدٌ اغت وٍ عجك وؾس اغبتید متبكف محیظ شیػت ي آمًشؼ غهبختٍ ؾهدٌ ي اش پبیهبیی ي زيایهی لبثه تهًرُی
ثسخًزداز اغت دادٌ َبی ثٍ دغت آمدٌ اش پطيَؽ ثب اغتفبدٌ اش ؾبخف َبی آمبزتًقیفی ؾبم رديل فساياوهی ،میهبو یه ي زيؼ َهبی آمهبز اغهتىجبعی
آشمًن  Fيآشمًن وبی دي ،تح ی يازیبوع ،ضسیت َم ثػت ی،تػت داوىه ي زگسغیًن چىد متغیهسٌ مهًزد تزصیهٍ ي تح یه لهساز گسفتهٍ اغهت اش وتهبیذ
پطيَؽ فجبزتىد اش:
 6مغبلت وتبة َبی دزغی ،اعالفبت شیػت محیغی وبفی مسثًط ثٍ مح شودگی داوؽ آمًش زا ثٍ يی ازایٍ ومی دَد
 2مق میه مدازظ اغتبن خًشغتبن اعالفبت متىبغت ثب محیظ شیػت مىغمٍ زا ثٍ داوؽ آمًشان ازایٍ ومی دَىد
 8فًق ثسوبمٍ َب ي فقبلیت َبی رىجی دز شمیىٍ محیظ شیػت دز مدازظ اغتبن خًشغتبن ثػیبز وم ثًدٌ يؾىبخت وبفی اشمحیظ شیػت مىغمٍ يمحه
شودگی داوؽ آمًش زا ثٍ يی ازایٍ ومی دَد
 4تأحیس فًق ثسوبمٍَبی مدزغٍ دز ایزبد او یصٌ وػجت ثٍ محیظشیػت ي غغح آگبَی داوؽآمهًشان وػهجت ثهٍ دي متغیهس اعالفهبت وتهبةَهبی دزغهی ي
مق میه ،ثیؿتس اغت
واصه های كليذی :ویبشغىزی آمًشؾی ،آمًشؼ محیظ شیػت ،داوؽ شیػت محیغی ،داوؽ آمًش ،اغتبن خًشغتبن

 -6داوؽ آمًختٍ وبزؾىبغی ازؾد مدیسیت محیظ شیػت ،ف ًم ي تحمیمبت اًَاش*(مػًيل مىبتجبت)
 - 2اغتبدیبز پطيَؽ يشازت رُبد وؿبيزشی
 - 8اغتبدیبز داوؿىدٌ محیظ شیػت ي اوسضی ،داوؿ بٌ آشاداغالمی ،ياحد ف ًم يتحمیمبت تُسان
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مقذمه
داوؽ آمًشی ي تؿىیهههالت يغیهههـ َس چىد ضقیف آمًشؼ ي

ویبشغىزی ثٍ فىًان یىی اش مًلفٍ َبی مُهم دز ثػهیبزی اش
حًشٌ َبغت وٍ ثب ثسوبمٍ زیصی ي تدازن پیؿبپیؽ ثهسای دغهتیبثی ثهٍ

پهههسيزؼ

اَداف ي ممبقد مقیىی غسيوبز دازد تق یم ي تسثیت ویص ثٍ فىًان حًشٌ

می تًاود دالی

ای وٍ دز قدد ازایٍ خدمبت آمًشؾی ي پسيزؾی مبت هف ثهٍ ربمقهٍ ي

محیظ شیػت اش عسیك آمًشؼ آن دز مدازظ پبیٍ زیصی ؾًد

افساد اغت ،ثٍ وحً ثبزشی ثب ممًلٍ ثسزغی ویبشَب گسٌ خًزدٌ اغهت()6دز

ارسای ایه امس مػت صم آگبَی اش يضقیت فق ی ي غبثمٍ آمًشؼ

ایه تحمیك اش ایه لبث یت ثسای دغتیبثی ثٍ اعالفهبت مهًزد ویهبش ثهسای

محیظ شیػت دز مدازظ می ثبؾد

لبوـ وىىدٌ ای ثبؾد ثسای ایه وٍ حفبؽت اش

ازشیبثی امىبن ارهسای يغهیـ تهس آمهًشؼ محهیظ شیػهت دز مهدازظ
اغتفبدٌ ؾدٌ اغت مػبی متقددی يرًد دازدوهٍ مهی تهًان آن َهب زا
دالی اَمیت ممًلٍ مًزد ثحج داوػت وٍ َم ی ثهٍ عهًز مػهتمیم ي

پيؾينه پضوهؼ
-

دز غبل 6872دوتسدازیهًؼ وسیمهی دزپطيَؿهی،میصان آگهبَی

غیسمػتمیم ثٍ زيود تُدیدآمیص ي تًغقٍ ي تبسیت محیظ شیػت تًغظ

َبی غٍ گسيٌ اش عجمبت ارتمبفی مىغمٍ خهبن غهفید تُهسان زا

اوػبن مستجظ می ؾًد()2

مههًزد ثسزغههی لههساز دادٌ ي ویبشمىههدی َههبی آمًشؾهههی شیػههت

َم چىیه دالیه شیهبدی ثهسای وؿهبن دادن ضهسيزت آمهًشؼ محهیظ

محیغهی داوؽ آمًشان ،شوبن خبوٍ داز ي مق مبن مىغمٍ زا تقیهیه

شیػت ثسای اغتبن خًشغتبن يرًد دازد ضمه ثس ؾمسدن مًازد یبدآيز

وسد وتبیذ پطيَؽ وؿبن دادٌ اغت وٍ میصان آگهبَی مق مهبن ي

می ؾًد وٍ ومغٍ اؾتسان َمهٍ دالیه لهصيم ارهسای يغهیـ ي مهدين

داوؽ آمًشان اش مفًُم و ی محیظ شیػت ،وػجت ثهٍ شوهبن خبوهٍ

آمًشؼ محیظ شیػت ي ثبلتجـ ازشیبثی ویبشَبی آمًشؾی ربمقٍ اغت :

داز ثیؿتساغت دز وُبیت ایه پطيَؽ ثسوبمٍ َبی آمًشؾی مهًزد

-

ویبشَسیههه اش عجمههبت زاتقیههیه يؾههیًٌ َههبی مىبغههت آن زا

ثحساوی ؾدن ثػیبزی اش رىجٍ َبی شیػهت محیغهی دز دٌ َهبی

پیؿىُبدوسدٌ اغت()1

اخیس ،اش رم ٍ پدیدٌ گسمبیؽ رُبوی ،ثحهسان آة ،وهبَؽ تىهًؿ
شیػتی ،ثیبثبن شایی ،رى
-

-

شدایی ي

-

تالؼ َبی رُبوی ي َؿدازَبی داوؿمىدان ثسای ضهسيزت حفهؼ

پطيَؿههی زا ثههب فىههًان «ویبشغههىزی آمًشؾههی مبههبعجیه خههبـ

عجیقت ،ثبفج ؾد رىجؽ آمًشؼ محهیظ شیػهت اش دَهٍ6786

دزشمیىٍ محیظ شیػت يزؾتٍ اتًمىبویه» اوزبم دادٌ اود دز ایه

دزرُبن آغبش ؾًد)8( ،ي دز حبلی وٍ حديد 4دٍَ اشایهه فقبلیهت

پطيَؽ اش تزصیٍ ي تح ی ثساغبظ وؾس خًاَی ،تزصیٍ ي تح یه

َب می گرزد َىًش دز وؿًز مب ایه رىجهٍ ضهسيزی اش آمهًشؼ،دز

ؾغ ي تزصیٍ ي تح ی ديزٌ َبی آمًشؾی ؾبم ثسزغی آغهتبوٍ

َیچ ؾى زغمی ي غیسزغمی وُبدیىٍ وؿدٌ اغت ي حسوت َهبی

آمًشؾی ي وتت دزغی ثهسای تهديیه عهسی ویبشغهىزی اغهتفبدٌ

اخیس دز ایه شمیىٍ ویص ثهٍ قهًزت رػهتٍ ي گسیبتهٍ اوزهبم مهی

ؾدٌ اغهت وتبیذ ثهٍ دغهت آمهدٌ وؿهبن دادٌ اغهت وهٍ میهصان

ؾًد مضبفبً ایه وٍ ثساغبظ ثسوبمٍ غبشمبن رُبوی یًوػهىً ،ایىهه

اعالفبت شیػت محیغی دز ایه حسفٍ َب ضقیف ي یب احیبوهبً غیهس

دز دٍَ آمًشؼ محیظ شیػت ثٍ غهس مهی ثهسیم ()2662-2664

مستجظ می ثبؾهد ي ثُتهسیه زيؼ آمهًشؼ زا گىزبوهدن مغبلهت

(4ي )2

شیػت محیغی دز رصيات آمًشؾی می داوىد()8

ایسان وؿًزی دز حبل تًغقٍ مهی ثبؾهد ي زؾهد مُهبز گػهیبتٍ

-

دز  6871فسیجههب پیسيشثبههت ،پطيَؿههی ثههب فىههًان « ویبشغههىزی

فقبلیت َبی قىقتی دز دٍَ َبی اخیس دز ایسان ي ثٍ خكًـ دز

آمًشؾههی مسثیههبن ديزٌ پههیؽ اش دثػههتبن» اوزههبم دادٌ اغههت

اغتبن خًشغتبن ،مًرت تؿدید آغیت زغبوی ثٍ محهیظ شیػهت

فیسيشثبت دز ایه پطيَؽ وتیزٍ گسفتٍ اغت وٍ مسثیبن پهیؽ اش

ؾدٌ اغت ثٍ يیطٌ ایه وٍ تًرٍ وبفی ثٍ ارهسای لهًاویه محهیظ

دثػتبن اش دیدگبٌ خًدؾبن دز غٍ حیغٍ داوؽ ،و سؼ ي تهًاوؽ
ویبشمىد آمًشؾىد()7

شیػت دز غیبغت َبی ديلتی ویص دیدٌ ومی ؾًد
-

دزغههبل 6872ازديان شزوههدیبن ي ف ههی اقههغس حػههیه ؾههىساثی

اغتبن خًشغتبن ثٍ فىًان یىی اش مىبعك اق ی وؿًز ،ثٍ

-

دز غبل  ،6872ف یسضب فكبزٌ ي قبدق وكسی پهطيَؽ «ثسزغهی

دالی متقدد اش رم ٍ مسشی ثًدن ،دز حبؾیٍ خ یذ فبزظ لساز

ویبشَههبی آمًشؾههی ي تسثیتههی يالههدیه ي داوههؽ آمههًشان ممغههـ

داؾته ،وصدیىی ثٍ قحسای فسثػتبن ،غبثمٍ رىگ ،يرًد

متًغغٍ وؿًز دز خسدٌ فسَىگ َهبی مبت هف ایهسان» زا اوزهبم

زيدخبوٍ َبی متقدد پسآة ي غدَب ،ؾبَساٌ تساوصیت وؿًز،

دادٌ اوههد ربمقههٍ آمههبزی پههطيَؽ زا يالههدیه ي داوههؽ آمههًشان ي

يغقت ثیبثبن َب ،تقدد لًمیت َب ،يرًد مببشن وفت ي گبش ،يرًد

مدزغبن ي مؿبيزان آمًشؼ خبوًادٌ تؿىی دادٌ اود ثسخی وتبیذ

تبغیػبت ي پبالیؿ بٌ َبی مبت ف قىقتی ،حػبغیت شیػت

پطيَؿی فجبزتىد اش)6 :میبن ویبشَبی آمًشؾی ي تسثیتهی يالهدیه

محیغی ثػیبز ثبالیی دازد ربمقٍ رًان وؿًز مب ي رمقیت ثبالی

دثیسغتبوی دز خسدٌ فسَىگ َبی گًوبگًن اش وؾس ايلًیهت ثىهدی

تزرعی نياسهای آموسؽی سيغت محيطی ....
تفبيت َبیی دازود )2میبن ویبشَهبی آمًشؾهی ي تسثیتهی پهدزان ي
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مبدزان ؾجبَت َبی ثػیبز دازود )8مُم تسیه ویبشَبی آمًشؾهی ي

تقداد قفحبت اختكبـ یبفتٍ ثٍ محیظ شیػت دز وتبة َبی

تسثیتی يالدیه دزشمیىٍ فسشوداوؿبن دز اثقهبد رػهمی ،ثُداؾهتی،

ديزٌ اثتدایی دز ممبیػٍ ثب و حزهم وتهبة َهبی دزغهی ایهه ممغهـ

ارتمبفی ،زيان ؾىبختی ،تحكی ی ي اخاللی– مرَجی اغت()7

چیصی دز حديد  6/2دزقد اش و اغت وهٍ ثهب تًرهٍ ثهٍ ومهؽ مُهم

مثانی ملی تزای حفظ محيط سيغت
ايلیه لبوًن مديوی وٍ دز آن قساحتبً ثٍ امس آمًشؼ مػبی
شیػت محیغی اؾبزٌ ؾد ،لهبوًن حفبؽهت ي ثُػهبشی محهیظ مكهًة

محیظ شیػت ي لصيم پسداخته ثٍ آن ثٍ يیطٌ دز ایه ممغـ غىی دزقد
پبییىی اغت فاليٌ ثس حزم وبچیص مغبلت فًق اش وؾس ویفیت ي غىب ویهص
دز حد ضقیفی می ثبؾد

َ 6824/62/8یههأت يشیههسان يلههت ثههًدٌ وههٍ دز مههبدٌ  28آن آمههدٌ

دز وتبة َبی دزغی ممغـ زاَىمبیی ویهص مغبلهت محهیظ

اغت«:غبشمبن تستیجی اتببذ خًاَد ومًد وٍ ثب َمىبزی مسارـ ذیهسثظ

شیػتی خی ی وم مؿبَدٌ مهی ؾهًد تىُهب دز وتهبة َهبی رغسافهی ،

دزثسوبمٍ َبی دزغی ديزٌ َبی اثتهدایی ،زاَىمهبیی ،متًغهغٍ ي فهبلی

فبزغی ي حسفٍ ي فه اؾبزٌ َبیی ثػیبز رصیی ثهٍ محهیظ شیػهت ؾهدٌ

مػبی مسثًط ثٍ لصيم ي وحًٌ حفؼ ي ثُػبشی محیظ شیػت گىزبویهدٌ

اغت مغبلت مسثًط ثٍ محهیظ شیػهت دز ممغهـ زاَىمهبیی ویهص غیهس

ؾًد»

مػتمیم می ثبؾد ي َیچ اؾهبزٌ ای ثهٍ مػهبی ي مؿهىالت ي خغهسات
دز غغح م ی ویص ثب اغتفبدٌ اش اثصاز آمًشؾی ثهس حفبؽهت اش

آیىدٌ ي اَمیت ي زيؼ َبی حفؼ ،احیب ي ثُسٌ ثهسدازی قهحیح اش ایهه

محیظ شیػت تأوید ؾدٌ اغت لبوًن اغبغی رمًُزی اغهالمی ایهسان

مىبثـ دز آن يرًد ودازد دز ممغـ متًغغٍ تىُب دز وتبةَبی شیػهت-

ثب تبكیف یه اق ثٍ حفبؽهت اش محهیظ شیػهت  ،رهصش پیؿه بمبن

ؾىبغی ،شمیه ؾىبغهی ي رغسافیهب مغهبلجی دز شمیىهٍ محهیظ شیػهت

تًرٍ ثٍ ایه مًضًؿ حیبتی اغت ي فصم ي ازادٌ م ی ثهسای پبغهدازی اش

يرًد دازد َم چىیه اش ثیه زؾتٍ َبی دثیسغتبوی زؾتٍ ف ًم تزسثهی

میساث عجیقی خًد زا ثٍ ومهبیؽ گراؾهتٍ اغت اقه پىزهبَم ؾهبم

ثیؿتسیه مغبلت مسثًط ثٍ محیظ شیػهت زا دازاغهت دز زؾهتٍ ف هًم

محًزَبی شیس اغت :

اوػبوی ویص تىُب دز وتبة رغسافیب وهٍ آن َهم حبلهت فمهًمی دازد ثهٍ

 6تز ی فصم ي ازادٌ م ی ثسای پبغدازی اش میساث عجیقی

مًضًفبت محیظ شیػت پسداختٍ ؾدٌ اغت ()66

 2حفؼ محیظ شیػت يؽیفٍ َم بوی ؾىبختٍ ؾدٌ اغت

چالؼ های موجود در تخؼ آموسػ سيغتت محيطتی متذارط

 8حفؼ محیظ شیػت ثس تًغقٍ التكبدی تمدم دازد()1

كؾور

َم چىیه دز مبدٌ  6آییه وبمٍ ی ارسایی ثىد «الهف» مهبدٌ

-

( )14لبوًن ثسوبمٍ ی چُبزم تًغقٍ ی التكبدی ،ارتمهبفی ي فسَى هی،
مسثًط ثٍ آمًشؼ زغمی می ثبؾد وٍ دزآن آمدٌ اغت «:ت فیهك َهدف

و ی ثًدٌ ي فبلد ویبشمىدیَبی مح ی ي مىغمٍ ای اغت
-

مىد ي وؾبم مىد مًضًفبت محیظ شیػتی دز دزيظ ممبعـ ي پبیٍ َبی
مبت ف آمًشؼ تحكی ی ي ویص دز زؾتٍ َبی مبت هف آمههًشؼ فهبلی

اعالفبت آمًشؾی محیظ شیػت دز وتت دزغهی داوهؽ آمهًشان
ومجًد امىبوبت ي تزُیصات ومه آمًشؾی رُت ازایٍ ی آمًشؼ
َبی شیػت محیغی

-

الشم اغت ثٍ وحههًی وٍ آمًشٌ َهبی داوهؽ آمهًشان ي داوؿهزًیبن دز

ومجًد مىبثـ ف مهی ياعالفهبتی دز شمیىهٍ ی محهیظ شیػهت دز
غغح مدازظ ي دز ممبعـ مبت ف تحكی ی

ثسيش زفتبز ي تكمیم گیسی غبشگبز ثب محهیظ شیػهت مهًحس يالهـ ؾهًود

-

محديدیت ثًدرٍ ي تبكیف وبمىبغت افتجبزات

()66

-

ویفیت فق ی چبح وتبة َبی دزغهی اش میهصان احسگهرازی پیهبم

وضعيت آموسػ محيط سيغت در آموسػ رعمی كؾور
(كليه مقاطع تحصيلی)

َبی تكًیسی شیػت محیغی می وبَد
ثٍ يضقیت آمًشؼ شیػت محیغهی مق مهبن ي آمًشگهبزان مهدازظ ثهٍ

يضقیت مًرًد آمًشؼ زغمی محهیظ شیػهت دز مهدازظ

فىًان یىی اش اَسم َبی تأحیسگهراز دز تحمهك اَهداف آمهًشؼ محهیظ

وؿًز ثب تًرٍ ثٍ ایزبد ؾسایظ مػبفد ي حػبغیت َهبی الشم دز يشازت

شیػت اش عسیك ارسای ثسوبمٍ َبی آمًشؼ ضمه خدمت تًرٍ چىهدان

آمًشؼ ي پسيزؼ دز دي ممغـ دثػهتبن ي دثیسغهتبن ،اش و هبٌ غهبشمبن

وؿدٌ اغت()66

حفبؽت محیظ شیػت ،وػجتبً خًة ازشیبثی می گسدد مؿسيط ثس تدايم

اهذاف پضوهؼ

ي اغتمساز الدامبت اوزبم ؾدٌ می تهًان ؾهسایظ زا دز چىهد غهبل آتهی

هذف كلی  :ثسزغهی ي تقیهیه يضهـ مًرهًد میهصان آگهبَی شیػهت

امیدياز وىىدٌ تكًز ومًد امب دز شمیىٍ آمًشؼ زغهمی محهیظ شیػهت

محیغی داوؽ آمًشان مدازظ اغتبن خًشغتبن دز ممبعـ مبت ف

دز ممغـ زاَىمبیی ي آمًشؼ َبی ضمه خدمت مق مهبن ي آمًشگهبزان

اهذاف جشيی

الدامبت اوزبم ؾدٌ وبوبفی می ثبؾد وٍ ثبیهد مهًزد تًرهٍ ثیؿهتس لهساز
گیسد()66

504
-

-

علوم و تكنولوصی محيط سيغت ،ؽماره ويضه 93

ععادتی و همكاران

ثسزغی ي تقییه میصان وفبیت مغبلت شیػت محیغهی دز وتهبة

رُت پبیهبیی يافتجهبز ،پسغؿهىبمٍ دز اختیهبز چىهد وفهس اش

َبی دزغی مدازظ دز ممبعـ مبت ف تحكی ی اغتبن خًشغتبن

اغبتید ي متبككیه محیظ شیػت ي آمًشؼ لهساز دادٌ ؾهد ي پهع اش

ثسزغی ي تقییه میصان وفبیت ثسوبمٍ َب دز حهًشٌ محهیظ شیػهت

ارسای تكحیحبت الشم ثساغبظ تًقیٍ َبی ایؿبن ،زيایهی ي افتجهبز آن

دز فقبلیت َبی فًق ثسوبمٍ مدازظ اغهتبن خًشغهتبن دز ممهبعـ

ثب اعمیىبن ثبالیی مًزد تبیید لساز گسفت ضسیت پبیبیی ثٍ دغهت آمهدٌ

مبت ف تحكی ی

ثسای پسغؿىبمٍ ثب  82غًال  /787می ثبؾد

ثسزغههی ومههؽ مق می ههه دز آگههبَی شیػ هت محیغههی داوههؽ
آمًشان اغتبن خًشغتبن

دادٌ َبی ثٍ دغت آمدٌ اش پطيَؽ ثهب اغهتفبدٌ اش ؾهبخف
َبی آمبز تًقیفی ؾبم رديل فساياوی ،میهبو یه ي زيؼ َهبی آمهبز
اغتىجبعی آشمًن  Fي آشمًن وهبی دي ،تح یه يازیهبوع ،ضهسیت َهم

روػ پضوهؼ

ثػت ی ،تػت داوىه ي زگسغیًن چىد متغیهسٌ مهًزد تزصیهٍ ي تح یه

تحمیك اوزبم ؾدٌ پطيَؿی تًغقٍ ای -وبزثسدی ي مغبلقٍ ای ممغقهی

لساز گسفتٍ اغت يزيد دادٌ َبی مًرًد دز پسغؿىبمٍ َب ،پهع اش وهد

ي تًقیفی اغت وهٍ ثهٍ قهًزت میهداوی ثهٍ مىؾهًز ثسزغهی ویبشَهبی

گرازی اش عسیك زایبوٍ ي ثب اغتفبدٌ اش وهسم افهصاز َهبی EXCELاوزهبم

آمًشؾی ي میصان آگبَی شیػت محیغی داوؽ آمًشان اغتبن خًشغتبن

ؾد ي ثٍ يغی ٍ وسم افصاز SPSSدادٌ َب مًزد تح ی لساز گسفت

قًزت گسفتٍ اغت
جامعه آماری پضوهؼ :ربمقٍ آمبزی دز ایه پطيَؽ ،داوهؽ آمهًشان
ممبعـ زاَىمبیی ي متًغغٍ اغتبن خًشغتبن می ثبؾىد ثهٍ ف هت ایهه

يافته های پضوهؼ
-

یبفتٍ َبی دمًگسافیه  :اش و  6466پسغؿىبمٍ تًشیهـ ؾهدٌ دز

وٍ پبغخ َبی داوؽ آمًشان دزغىیه پبییه اش ویفیهت ي دلهت پهبییىی

ثیه مدازظ زاَىمبیی ي متًغغٍ ؾهُس اَهًاش  ،ثُجُهبن ،مػهزد

ثسخًزداز اغت ي ویص امىبن ثسزغی يضـ آمًشؼ محیظ شیػهت ممغهـ

غ یمبن ي ثىدزامبم خمیىی 6612 ،پسغؿىبمٍ مًزد تح ی آمبزی

اثتدایی اش عسیك غبثمٍ داوؽ آمًشان ممبعـ ثهبالتس يرهًد دازد ،ممغهـ

لساز گسفت َمهٍ پسغؿهىبمٍ َهبی یبلیمبوهدٌ یهب ممهدازی اش آن

اثتدایی دز ربمقٍ دز وؾس گسفتٍ وؿد داوهؽ آمهًشان ؾهُسَبی اَهًاش،

مبديؼ ثًد

ثُجُبن ،مػزد غ یمبن ي ثىدزامبم خمیىی اش ثیه ؾهُسَبی اغهتبن ثهٍ

 -6دادٌ َب اش  247پسغؿىبمٍ مسثًط ثهٍ داوهؽ آمهًشان پػهس ي 268

فىًان ربمقٍ ومًوٍ داوؽ آمهًشان اغهتبن اوتبهبة ؾهدود غهقی ؾهدٌ

پسغؿىبمٍ مسثًط ثٍ داوهؽ آمهًشان دختهس اغهتبساد ؾهد وهٍ پػهسَب

اغت ؾُسَب اش عجیقت َبی مبت ف اغتبن ثبؾىد

 %26/4ي دختسَب  %47/2حزم ومًوٍ زا داؾتىد

تقداد 6466پسغؿىبمٍ ثسای تًشیـ دزوؾسگسفتهٍ ؾهد ي ثهٍ

 %27 -2اش پبغههخ دَىههدگبن اش ممغههـ زاَىمههبیی ي  %86اش ممغههـ

وػجت رمقیت َسؾُسغتبن ایه حزم ومًوٍ ثیه 4ؾهُس تمػهیم ؾهد

متًغغٍ ثًدود ف ت ثیؿتس ثًدن داوؽ آمًشان ممغـ متًغغٍ ،تًاوبیی

تقداد 126وفهسداوؽ آمهًش اش اَهًاش 276 ،وفهس اش ثُجُهبن 286 ،وفهس اش

ثیؿتس آن َب دز پبغخ ثٍ غًاالت پسغؿهىبمٍ ي اؾهساف ثیؿتسؾهبن ثهٍ

مػزد غ یمبن ي  266وفس اش ثىدز امبم خمیىهی اوتبهبة ؾهد اوتبهبة

مػبی اعساف می ثبؾد ثٍ َمیه دلی دزقهد ثیؿهتسی اش پسغؿهىبمٍ

ومًوٍ ثٍ قًزت خًؾٍ ای تكبدفی اوزبم گسدیهد ،ثهٍ ایهه تستیهت وهٍ

َب دز ممغـ متًغغٍ تًشیـ ؾد

دزَس ؾُس چىد مدزغٍ ي دز َس مدزغٍ یه یب چىد والظ ثهٍ قهًزت
تكبدفی اوتببة ؾدود
اتشار گزدآوری اطالعات :اثهههصاز رمهههـ آيزی اعهههههالفبت،
پسغؿههىبمٍ ای ؾههبم دي ثبههؽ اغههت وههٍ ثبههؽ ايل آن اعالفههبت
دمًگسافیه داوؽ آمًش ي ثبؽ ديم پسغؽ َبی تقییه وىىهدٌ غهغح
ویبش ي آگبَی يی می ثبؾد غًاالت فمًمهبً ثهٍ فساخهًز تًاوهبیی داوهؽ
آمًشان فمدتبٌ ثٍ قًزت ثػتٍ عساحی ؾدٌ اغت
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جٌسیت داًص آهْزاى

دختر%48.50 ,

پسر
دختر

پسر%51.40 ,

نمودار  -1آمار دانؼ آموسان ته تفكيك جنظ

ًوْدارهقطغ تحصیلي داًص آهْزاى
راىنمایی
29%

مقطع راهنمایی

مقطع متوسطو
;71%

مقطع متوسطه

نمودار -2جامعه آماری ته تفكيك مقطع
-

 -4دز پبغخ ثٍ غًالی وٍ اش داوؽ آمهًشان خًاغهتٍ ؾهد مًضهًفبت

یبفتٍ َبی پطيَؽ

 -8دز پبغخ ثٍ غًاالتی وٍ وبم دغت بٌ َبی مػًيل وؾهبزت ثسویفیهت

مبت ف زا ثس اغبظ اَمیت آن َب ايلًیت ثىهدی وىىهد %64/2،مػهبی

َههًا ،آة ،محههیظ شیػههت يدفههـ شثبلههٍ اش داوههؽ آمههًش پسغههیدٌ ؾههدٌ،

التكبدی %7/2،مؿىالت شیػت محیغی %88/8 ،ادامٍ تحكی ي آیىدٌ

 %87/71پبغخ « ومی داوهم» %4/74 ،پبغهخ «َهیچ وهع» ي %21/22

ؾغ ی ي %8/1مػبی غیبغی زا دزدزرٍ ايل اَمیت داوػتىد ،دزوتیزٍ

پبغخ « می داوم» دادٌ ثًدود وٍ الجتٍ وبم َبیی وٍ داوؽ آمهًشان ذوهس

مؿىالت شیػت محیغی ثهسای داوهؽ آمهًشان خًشغهتبن دززدٌ غهًم

وسدٌ ثًدود وؿبن دَىدٌ فهدم آگهبَی آن َهب اش وهبم قهحیح غهبشمبن

اَمیت لساز دازد

مػًيل ثًد

اّلْیت تٌذی داًتص آهْز از هسائل هختلف
73.30%

14.20%
3.60%
هسائل سیاسی

8.20%

هطکالت زیست
هحیطی

هسائل اقتصادی

اداهَ تحصیل ّ
آیٌذٍ ضغلی

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

نمودار -3اولويت تنذی دانؼ آموسان اس مغائل مختلف
 -2دز پبغخ ثٍ غًالی وٍ ايلًیهت ثىهدی و ساوهی َهبی داوهؽ آمهًش اش

اغتبن اغت وٍ داوؽ آمًشان َس دي مًزد زا دز ايلًیت َبی آخهس لهساز

مؿىالت محیظ شیػت مسثًط ثٍ مىغمٍ ثًد ،ثیؿهتسیه و ساوهی داوهؽ

دادود اش عسفی ،ثٍ ف ت ایىىٍ زاٌ َبی اغتبن مػهیس تساوصیهت وهبال ثهٍ

آمًشان ثٍ تستیت ايلًیت مغبثك رديل 6محػًة می ؾد ،دز حبلی وٍ

تمبم ومبط وؿهًز اغهت ،حزهم آلهًدگی وبؾهی اش تهسدد خهًدزي َهبی

دز خًشغتبن حزم شثبلٍ َبی قىقتی ثٍ ف هت قهىقتی ثهًدن مىغمهٍ

غى یه ثبالغت

مقض ثصزگی ثسای اغتبنَ ،م چىیه ثیبثهبن شایهی یهه مقضه دی هس
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جذول -1اولويت تنذی نگزانی های دانؼ آموس اس مؾكالت محيط سيغت منطقه
مغايل سيغت محيطی

اولويت
ايل

آلًدگی آة

اولويت
َؿتم

مغايل سيغت محيطی
دفـ شثبلٍ َبی خبو ی

ديم

وبَؽ فضبَبی غجص

وُم

تبسیت عجیقت وبؾی اش فقبلیت َبی قىبیـ

غًم

آغیت زغبوی ثٍ عجیقت دز تفسیحبت خبوًادگی

دَم

ثیبثبن شایی

چُبزم

مسشی ثًدن ي تجقبت آن ( ثیمبزی َبی يازداتهی ،قهبدزات ي

یبشدَم

آلًدگی وبؾی اش شثبلٍ َبی قىقتی

يازدات ي تسدد وبؾی اش آن ي )
پىزم

آلًدگی ًَا وبؾی اش قىبیـ

دياشدَم

آلًدگی قًتی

ؾؿم

افصایؽ رمقیت مُبرس ثٍ ؾُس

غیصدَم

آلًدگی ًَا وبؾی اش حم ي وم

َفتم

وبَؽ ذخبیس دزیبیی(مبَی َب)يوبَؽ تىًؿ شیػتی

چُبزدَم

آلًدگی وبؾی اش رىگ

 -1دزپبغخ ثٍ غًالی وٍ اش داوؽ آمًش دز مًزد «وبوهبل اعالفهبتی وهٍ

وؿههسیبت ي  %1/2اش فًق ثسوبمههٍ َبی مدزغههٍ فىهًان وهسد وهٍ ایهه

ثیؿتسیه اعالفبت شیػت محیغی زا ثٍ يی می دَد» پسغیدٌ ؾد ،ثهٍ

وههههؿبن مههی دَهههههد ومههههههؽ ثسوبمههههٍ َههبی رىجههی مدزغههههٍ دز

تستیت ايلًیت اعالفبت خًد زا  %86/2اش زادیً ،ت ًیههصیًن ي ديغتهبن،

آگههبَی شیػههت محیهههغی دادن ثهٍ داوهههؽ آمهًش ثػهههیبز وهم ي

 68/8اش خبوًادٌ ي ديغتهههبن %61/4 ،اش وتبة َبی دزغهههی %62/2 ،

وبچیص می ثبؾد

اش مق میههه  %62/7 ،اش عسیههههك غبىساوی ،گهصازؼ َهبی زغهمی ي
کاًال اطالػاتی
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
پٌجن

ششن

سخٌراًی –
فْق برًاهَ ُاي
گزارش ُاي
هذرسَ
رسوي ّ ًشریات

چِارم

سْم

دّم

اّل

هعلویي

کتاب ُای درسی

خاًْادٍ ّ
دّستاى

رادیْ  ،تلْیزیْى
ّ دّستاى

0.00%

نمودار  – 4كانال های اطالعاتی مورد اعتفاده دانؼ آموسان
 -8دز پبغخ ثٍ غًالی وٍ اش داوؽ آمًش دز مًزد « ثیؿهتسیه اعالفهبت

اش وتبة رغسافی %68/4 ،اش وتبة ف هًم زاَىمهبیی %61/8 ،اش وتهبة

شیػت محیغی وػت ؾدٌ اش وتبة َهبی دزغهی» پسغهیدٌ ؾهد  ،ثهٍ

شمیه ي  %64/7اش وتبة ؾیمی ثًد

تستیت الًیت  %21/8اش داوؽ آمًشان اش وتبة شیػت ؾىبغهی%24/7 ،
هیساى اطالػات زیست هحیطی دریافتی داًص آهْزاى از کتاب ُای درسی
26.70%
24.80%

30.00%
25.00%

14.90%

16.30%

17.40%

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

ضیوی

زهیي ضٌاسي

ػلْم راٌُوایي

جغرافیا

زیست ضٌاسی

نمودار -5اطالعات دريافتی دانؼ آموس اسكتة درعی

0.00%
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 -7دز پبغخ ثٍ غًاالتی وٍ زفتبز شیػت محیغی داوهؽ آمهًش زا مهًزد

ثیؿتس ايلبت» « %21/8 ،گبَی ايلبت» ي َ« %24/7سگص» زفتهبز مخجهت

غهىزؽ لهساز مهی داد %28/8،اش داوهؽ آمهًشان «َمیؿهٍ» « %26 ،

شیػت محیغی دازود

رفتار زیست هحیطی هثثت داًص آهْزاى

گاىي اوقات

20%

26.30%

ىرگس
ىميشو
بيشتر اوقات

23.30%
24.80%

نمودار -6رفتار سيغت محيطی دانؼ آموسان
 %77/2 -7داوؽ آمًشان دز َیچ  NGOیهب گهسيٌ شیػهت محیغهی

 -66دز پبغخ ثٍ غًالی وٍ اش داوؽ آمًش ايلًیت ثىدی مغبلهت شیػهت

فضًیت ودازود

محیغی مغبثك ثب يیطگی َبی اغهتبن زا ثهسای تىؾهیم دزيظ مسثًعهٍ

 -66دز پبغخ ثٍ غًاالتی وٍ اعالفبت شیػتمحیغی مسثًط ثٍ اغهتبن

خًاغتٍ ؾدٌ ثًد ،ثٍ تستیت ايلًیت ثىدی چىیه ثًد :ثُداؾت ي وىتسل

زا مًزد غىزؽ لساز دادٌ %27/2 ،اش وؾسات داوهؽ آمهًشان مغهبثك ثهب

رمقیت ثبًَ ،%26/7ا ، %67/7آة ، %68/2خهبن ي وؿهبيزشی %61/2

يضقیت شیػتمحیغهی اغهتبن %21/7،وؾهسی وداؾهتد ي %64/8وؾهس

،ثیبثبن شدایی  %68/7يتىًؿ شیػتی%66/8

فىع يضقیت شیػت محیغی اغتبن دادود

اّلْیت تٌذي هطالة زیست هحیطي
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
ضطن

پٌجن

چِارم

سْم

دّم

اّل

تٌْع زیستی

تیاتاى زدایی

خاک ّ
کطاّرزی

آب

ُْا

تِذاضت ّ
کٌترل جوؼیت

0.00%

نمودار -7اولويت تنذی مطالة سيغت محيطی اس ديذ دانؼ آموس
 -62دز پبغخ ثٍ غًال اش داوؽ آمًشان دز مًزد میصان آمهًشؼ شیػهت

«وم» « %22/2 ،تبحديدی»« %22/8 ،شیبد» ي  « %62/8خی ی شیبد»

محیغی وٍ دز ديزٌ اثتدایی اش عسق مبت ف اش مدزغهٍ دزیبفهت وهسدٌ

داوػتٍ اود

ثًدود %61/7 ،اش داوؽ آمًشان میصان آمهًشؼ زا «ثػهیبز وهم»%22/7 ،

هیساى آهْزش زیست هحیطي در دّرٍ اتتذایي از ًظر داًص آهْز
25.70%
درصد دانش آموزان پاسخ دىنده

22.20%

22.80%

30.00%
25.00%

16.80%

20.00%

12.30%

15.00%
10.00%
5.00%

تسیار زیاد

تسیار كن

تا حذّدي

کن

زیاد

0.00%
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َ -68م چىیه دز مًزد میهصان آمهًشؼ شیػهتمحیغهی وهٍ دز ديزٌ

آن زا «ثػههیبز وههم»« %67/2 ،وههم»« %28/2 ،تههبحههديدی»%21/8 ،

زاَىمبیی دز اختیبز داوؽآمًشان لساز گسفتٍ %62 /7 ،اش داوهؽآمهًشان

«شیبد» ي « %62ثػیبز شیبد» داوػتد

هیساى آهْزش زیست هحیطي در دّرٍ راٌُوایي از ًظر داًص آهْز
26.70%

30.00%
23.20%

درصد دانش آموزان پاسخ
دىنده
15%

19.20%
15.80%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

تسیار زیاد

زیاد

کن

تسیار كن

تاحذّدی

نمودار -9ميشان آموسػ سيغت محيطی دوره راهنمايی اسنظز دانؼ آموس
نتايج حاصل اس تحليل اعتنثاطی داده ها
الف) ثساغبظ وتههههبیذ ثٍ دغت آمدٌ حبق اش تح یههه آمبزی

 : 2 -6محبغجٍ ضهسیت َمجػهت ی ثهٍ دغهت آمهدٌ ثهیه

دادٌ َههب  ،اش عسیههك ضههسیت َمجػههت ی اغههویسمه دز مههًزد فسضههیبت

آمًشؼ اش عسیك وتبة َبی دزغی ي ایزبد او یصٌ شیػهت محیغهی دز

تحمیك ،وتبیذ شیس حبق گسدید :

داوؽ آمًشان وٍ ثساثس ()/22می ثبؾد ،حبوی اش ایه اغهت وهٍ ثهیه دي

 :6 -6ثب تًرٍ ثٍ ضسیت َمجػت ی ثٍ دغت آمهدٌ ()6/67

متغیس زاثغٍ مخجت يرًد دازد امب ثب تًرٍ ثٍ پهبییه ثهًدن ضهسیت مهی

ثیه آمًشؼ َبی مًرًد دز وتبة َبی دزغی ي آگبَی داوهؽ آمهًشان

تًان اش آن قسف وؾس وسد یقىی فسضیٍ تحمیهك مجىهی ثهس ایهه وهٍ «

اش محیظ شیػت پیسامًن ؾبن زاثغٍ مخجت يرًد دازد ثب تًرٍ ثهٍ ایهه

اعالفبت ثٍ دغت آمدٌ اش عسیك وتبة َبی دزغی ثسای ایزهبد او یهصٌ

وٍ ضسیت ثٍ دغت آمدٌ پبییه می ثبؾد ،مهی تهًان اش آن قهسف وؾهس

شیػت محیغی دز داوؽ آمًشان وبفی ویػت » تأیید می گسدد

وسد ،لرا فسل تحمیك مجىی ثس وهبفی وجهًدن میهصان اعالفهبت شیػهت

 : 2 -2محبغجٍ ضسیت َمجػت ی ثیه آمهًشؼ مق مهیه ي

محیغی مًرًد دز وتبة َبی دزغهی ثهسای آگهبَی داوهؽ آمهًشان اش

ایزبد او یصٌ شیػت محیغی مخجت دز داوؽ آمًشان وٍ ثساثهس  %42مهی

محیظ شیػت پیسامًن ؾب ن تأیید می گسدد

ثبؾد ،حبوی اش آن اغت وٍ ثیه ایه دي متغیس زاثغٍ مخجهت يرهًد دازد

 :6 -2میصان ضسیت َمجػت ی ثٍ دغت آمدٌ ثیه آمهًشؼ

ي تب حديدی مق م َب تًاوػتٍ اود دز داوؽ آمًشان او یصٌ ایزبد ومبیىهد،

مق میهههه ي آگبَی داوهههؽ آمًشان اش محیظ شیػههت

امب ایه میصان وبفی ویػت لرا فسل تحمیك مجىی ثس ایهه وهٍ «میهصان

پیسامًن ؾبن ثساثس  6/67می ثبؾد ایه فدد وؿبو س آن اغت وهٍ ثهیه

اعالفبت شیػت محیغی دزیبفتی داوؽ آمًشان اش مق میه ثهسای ایزهبد

ایه دي متغیس زاثغٍ مخجت يرًد دازد ،امب ضسیت ثٍ دغت آمهدٌ پهبییه

او یصٌ شیػت محیغی مخجت دز آوبن وبفی ویػت» ( ،ثب اختالف مقىهی

می ثبؾد ي دز وتیزٍ می تًان اش آن قهسف وؾهس وهسد ثىهبثسایه فهسل

داز  ).000تبیید می گسدد

تحمیك مجىی ثس وبفی وجًدن میصان اعالفهبت شیػهت محیغهی داوهؽ

 : 2 -8ثب تًرٍ ثٍ ضسیت َمجػت ی ثیه آمهًشؼ اش عسیهك

آمًشان اش مق میه ثسای آگبَی اي اش محیظ شیػت پیسامًوؽ تأیید مهی

فًق ثسوبمٍ َبی مدزغٍ ي ایزبد او یصٌ شیػت محیغی مخجت دز داوهؽ

گسدد

آمًشان وٍ ثساثس  %87می ثبؾد ،مؿهبف مهی ؾهًد وهٍ ثهیه ایهه دي
 : 6 -8محبغجٍ ضهسیت َمجػهت ی ثهٍ دغهت آمهدٌ ثهیه

متغییس زاثغٍ مخجت يرًد دازد ي ثب تًرٍ ثٍ ایه وٍ ضهسیت ثهٍ دغهت

آمًشؼ اش عسیك فًق ثسوبمٍ َبی مدزغٍ ي آگبَی داوؽ آمًش اش محیظ

آمدٌ ثبال می ثبؾد ،اعالفبت دزیبفتی اش ایه عسیك می تًاوهد ،دز ایزهبد

شیػت پیسامًوؽ وٍ ثساثس ( )6/64می ثبؾد ،حبوی اش ایه اغت وٍ ثیه

او یصٌ شیػت محیغی تأحیس شیبدی داؾتٍ ثبؾد ثهب يرهًد ایهه ،میهصان

ایه دي متغیس زاثغٍ مخجت يرًد دازد ،امهب ثهب تًرهٍ ثهٍ پهبییه ثهًدن

ایه آمًشؼ َب دز تحمیك حبضس وبفی وجًدٌ ي لرا فسل تحمیهك مجىهی

ضسیت ثٍ دغت آمدٌ ،می تهًان اش آن قهسف وؾهس وهسد ،یقىهی فهسل

ثس ایه وٍ «میصان اعالفبت شیػت محیغی داوؽ آمًشان اش فًق ثسوبمهٍ

تحمیك مجىی ثس وبفی وجًدن میصان اعالفبت شیػت محیغی دزیبفتههی

َبی مدزغٍ ،ثسای ایزبد او یصٌ شیػت محیغی مخجهت وهبفی ویػهت »

داوؽ آمههًشان اش فههًق ثسوبمهٍ َهبی مدزغهٍ ثهسای آگهبَی آن َهب اش

ثب يرًد اختالف مقىی داز  .000تبیید می گسدد

محیظ شیػت پیسامًوؽ ،تبیید می گسدد َم چىیه ازتجبط مقىی دازی

ة) ثسای ثسزغی میبو یه َبی میصان اعالفبت آمًشؾی شیػت محیغی

ثیه ایه دي متغیس مؿبَدٌ ومی ؾًد ()sig : /62

دزیبفتی دز تمبم غٍ گسيٌ تحكهی ی ،محبغهجبتی قهًزت گسفهت ي ثهب
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تًرٍ ثٍ رديل آوبلیص يازیبوع ي میصان  Fثٍ دغت آمدٌ مق ًم ؾد وهٍ

ثب اغتىبد ثٍ وتبیذ تح ی آمبزی َ،م چىیه می تًان اذفهبن

« میصان اعالفهبت ي آمهًشؼ دزیهبفتی داوهؽ آمهًشان دز غهٍ ممغهـ

وسد اعالفبتی وٍ داوؽ آمًش اش مغبلت وتبة َبی دزغی وػهت مهی

تحكی ی ثب َم ثساثس وجًدٌ ي ؾجیٍ ثٍ َم ویػت» ثب اغهتفبدٌ اش تػهت

وىد ،ثیؽ اش ثمیٍ متغیسَب زيی داوهؽ شیػهت محیغهی اي احهس دازد ي

داوىه مؿبف می ؾًد وٍ ثیؿتسیه اختالف ثیه میهبو یه زاَىمهبیی

لصيم دلتَ ،دف مىدی يثسوبمٍ زیصی ث ىد مدت ي َمٍ ربوجٍ و هسزا دز

ثب دثیسغتبن ي زاَىمبیی ثب پیؽ داوؿ بَی می ثبؾد

عساحی ي تديیه مغبلت وتبة َبی دزغی  ،ثیؽ اش پهیؽ مق هًم مهی

د) ثسای ثسزغی میبو یه َبی میهصان او یهصٌ مخجهت شیػهت محیغهی

وىد

دزیبفتی دز تمبم غٍ گسيٌ تحكی ی ،محبغجبتی قهًزت گسفهت وهٍ ثهب

اش غًیی آمًشؾی وٍ داوؽ آمًشان اغتبن اش مق میه خهًد

تًرٍ ثٍ رديل آوبلیصيازیبوع ي میصان  Fثٍ دغت آمدٌ مق ًم ؾهد وهٍ

دزیبفت می وىىد وتًاوػتٍ اغت آگبَی شیػت محیغی داوهؽ آمهًش زا

« میصان او یصٌ مخجت داوؽ آمًشان دز غٍ ممغـ تحكی ی تب حهديدی

ثٍ حد مغ ًة ثسغبود ثب تًرٍ ثهٍ ایهه وهٍ آمًشگهبزان دزيظ شیػهت

ثب َم ثساثس ثًدٌ يؾجیٍ ثٍ َم اغت » تػت داوىه َم ایه امس زا تأییهد

محیغی زا دز ديزٌ تحكیالت خًد ومی خًاوىد ي دز حیه خدمت ویهص

می وىد

ديزٌ َبی ضمه خدمت شیػت محیغی دز اغهتبن ثسگهصاز ومهی ؾهًد،

د) ثب تًرٍ ثٍ محبغجههههبت ثیه میبو یه اعالفبت دزیبفتههی اش

مقمًالً میصان ي غغح داوؽ مق م ویص اش محیظ شیػت ثبال ویػهت ،لهرا

مق م َب ي وتهبة َهب ي فهًق ثسوبمهٍ َهب دز ممهبعـ مبت هف تحكهی ی

تًاوبیی اوتمبل حد وبفی تق یمبت شیػت محیغی زا ثٍ داوؽ آمًش خهًد

اختالف مقىبدازی يرًد دازد

ودازود

ٌ) ثس اغبظ محبغجبت زگسغیًن چىد متغیسٌ  ،متغیس اعالفهبت وتهبة

ثٍ رجسان وبتًاوی مق میه دز ثهبال ثهسدن غهغح آگهبَی داوهؽ

َبی دزغی ثیؿتس اش ثمیٍ متغیسَب ثس متغیهس ياثػهتٍ ی داوهؽ شیػهت

آمًشان دز اغتبن خًشغتبن ،لصيم آمًشؼ َبی ضمه خدمت ثسای آوهبن

محیغی داوؽ آمًشان تبحیس دازد

امسی ارتىبة وبپریس اغت

ي) َم چىیه مؿبف ؾد وٍ متغیس فًق ثسوبمٍ َبی مدازظ ثیؿهتس اش

فاليٌ ثس ایه ،فًق ثسوبمٍ َبیی وٍ اش عسف مدزغهٍ ي یهب ادازات

ثمیٍ متغیسَب ثس متغیس ياثػتٍ ی او یصؼ ي زفتبز شیػت محیغی داوؽ

آمًشؼ ي پسيزؼ مىغمٍ ثسگهصاز مهی ؾهًد ،ثهٍ فىهًان یىهی دی هس اش

آمًش مًحس اغت

مػیسَبی اق ی آمًشؼ محیظ شیػت ،مًرت ثبال ثسدن آگبَی شیػهت
محیغی داوؽ آمًش وػجت ثٍ مػبی پیسامًوؽ وؿدٌ اغت شیسا میهصان

تحث و نتيجه گيزی

ایه ثسوبمٍ َب دز رديل شمبن ثىدی آمًشؾی مدازظ چىهبن وهم اغهت

ثساغبظ ویبشغىزی قًزت گسفتٍ ي ثهب تًرهٍ ثهٍ وتهبیذ ثهٍ

وٍ می تًان آن َب زا وبدیدٌ گسفت ي ثسوبمٍ َبی شیػت محیغی وٍ ثهٍ

دغت آمدٌ اش تح ی آمبزی دادٌ َبی حبق اش پطيَؽ میداوی قًزت

قًزت رػتٍ ي گسیبتٍ دز غغًی پبییه تحكی ی ارسا می ؾًد ثیؿتس

گسفتٍ ،مدازظ اغتبن خًشغتبن وتًاوػتٍ اود دز ثسوبمهٍ آمًشؾهی خهًد

رىجههٍ ومههبدیه ي تج یغههی داؾههتٍ ي اش فمههك ي تههبحیس ثبؿههی چىههداوی

غغح آگبَی شیػهت محیغهی داوهؽ آمهًشان زا دز حهد مغ هًثی وهٍ

ثسخًزداز ویػت ثساغهبظ وؾسغهىزی قهًزت گسفتهٍ ،داوهؽ آمهًشان

يیطگی َبی مىغمٍ ایزبة می وىد ،ثبال ثجسود

مقتمدوههد ثسوبمههٍ َههبیی مخ ه ثسگههصازی ازدي َهب ي ثبشدیههدَبی ف مههی،

َم چىیه ثسوبمٍ َبی آمًشؾی مدازظ اغهتبن لهبدز وجهًدٌ
اود دز ایزبد او یصٌ ي زفتبز مخجهت شیػهت محیغهی دز داوهؽ آمهًشان

مػبثمٍ ،ومبیؽ  ،پبؽ فی م ،رؿىًازٌ ي

می تًاود دز حهد يغهیـ ي

فمیمی دز آن َب ثیىؽ ي داوؽ شیػت محیغی ایزبد ومبید

مًفك ثبؾىد اش غًیی ،ف یسغم ایه وٍ ممدازی مغ ت شیػت محیغهی

الشمٍ دی س حفبؽت اش محیظ شیػت يرهًد او یهصٌ ي زفتهبز

دز وتبة َبیی مخ ف ًم ،ارتمبفی ي رغسافیبی دثػتبن ،ف ًم ،حسفٍ ي

مخجت شیػت محیغی دز ؾُسيودان می ثبؾهد آمهًشؼ َهبی مهدازظ

فه ،رغسافیب ي تق یمهبت ارتمهبفی ديزٌ زاَىمهبیی ي رغسافیهب ،شیػهت

اغتبن خًشغتبن وتًاوػتٍ اود دز داوؽ آمًشان ثٍ فىهًان یهه ؾهُسيود

ؾىبغی ،ؾیمی ي شمیه ؾىبغی ديزٌ متًغهغٍ يرهًد دازد ،ویفیهت ي

امسيش ي آیىدٌ ،او یصٌ ي زفتبزشیػت محیغی مخجت زا ثسای حفؼ محیظ

ومیت ایه مغبلت ثٍ اوداشٌ ای وجًدٌ اغت وهٍ ثتًاوهد دز داوهؽ آمهًش

شیػت حػبظ اغتبن ،ایزبد وىىد دز ایه زاغهتب مغبلهت وتهبة َهبی

آگبَی متىبغت ثب محیظ شیػت ایزبد وىد دز حبلی وٍ يیطگهی َهبی

دزغی فمدتبً دز حد داوؽ ثًدٌ ي زيی زفتبز ي ثیىؽ داوؽ آمًش تهأحیس

اوًلًضیىی ي ارتمبفی اغتبن خًشغتبن ایزبة می وىد وٍ وًؿ ي میصان

چىداوی و راؾتٍ اود ي ضمىبً ثٍ دلی ایه وٍ مغبلت وتبة َبی دزغهی

مغبلت مًرًد دز وتبة َبی دزغی ثٍ وحًی ثبؾد وهٍ داوهؽ آمهًش زا

ثٍ قًزت متمسوص عسی زیصی ؾدٌ اغت ي ثٍ قًزت و ی ي فمًمی ثهٍ

ثسای شودگی ي فقبلیت دز مىغمٍ شودگی خًدؼ ثٍ قًزت یه ؾُسيود

محیظ شیػت پسداختٍ ،حػبغیت َبی يیهطٌ اغهتبن زا ثهبشگً وىهسدٌ ي

آگبٌ ي حػبظ ثٍ محیظ شیػت عجیقی ي ارتمبفی تسثیت ومبید

حع مػًيلیت پریسی زا دز داوؽ آمًش چىدان تمًیت ومی وىد
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ععادتی و همكاران

غمت تسثیت ؾُسيوداوی آگبٌ ثب زفتبز مخجههت شیػت محیغی آغبن تهس

وىد و یص وتًاوػتٍ اغت دز يی زفتبز مخجهت ي او یهصٌ شیػهت محیغهی

ي پبیدازتس اغت ثٍ خكهًـ

الشم زا ایزبد وىد اگس مق میه َس غٍ ممغـ ثب تًرٍ ثٍ غهغح ادزان ي

ایه وٍ دز ارسای فًق ثسوبمٍ َب دی س وُبد َبی ارتمهبفی ویهص ثهب ايلیهب

پریسؼ داوؽ آمًشان ،اش زيؼ َبی وهًیه آمًشؾهی تهدزیع اغهتفبدٌ

آمًشؼ ي پسيزؼ َمساٌ می ؾًود

وىىد ،لغقبً ثبشدَی آمًشؾی ثبال زفتٍ ي فهاليٌ ثسوػهت داوهؽ شیػهت
محیغی ثیؿتس ،او یصٌ داوؽ آمًش ویص افصایؽ می یبثد

دز قههًزتی وههٍ ویبشَههبی آمًشؾههی محههیظ شیػههت داوههؽ
آمًشان مىبعك مبت ف اغتبن خًشغتبن ثسآيزدٌ گسدد ،ثهٍ آن َهب ایهه

وىتٍ دی هس ایهه وهٍ اوخهس آمًشگهبزان ي دثیهسان آمهًشؼ ي

امىبن زا می دَد وٍ ضمه ؾىبخت ثیؿتس وػجت ثهٍ محهیظ ،فقبلیهت

پسيزؼ مىغمٍ ،ثٍ دلی ؾىبخت اودوی وهٍ اش محهیظ شیػهت مىغمهٍ

َبی خًد زا ثب ؾسایظ آن مىغجك غبختٍ ي ثٍ وحً ؾبیػتٍ ای ثٍ حفهؼ

دازود ،خًد ویص اش او یصٌ وبفی ثهسای حفهؼ محهیظ شیػهت ثُهسٌ مىهد

ي مسالجت اش آن ثوسداشود مُم تسیه ویبشَبی آمًشؾی شیػهت محیغهی

ویػتىد ي دز ثػیبزی مًازد زفتهبز مخجهت شیػهت محیغهی ودازوهد دز

داوؽ آمًشان مدازظ اغتبن خًشغتبن فجبزتىد اش :

وتیزٍ داوؽ آمًش ثب آمًشؾی وٍ دز يی ایزبد مػًيلیت پریسی ومبیهد،

-

مغبلت آمًشؾی مًرًد دز وتت دزغهی وهٍ فهاليٌ ثهس ؾهىبخت

مًارههٍ ومههی ؾههًد فمههدٌ مق مههیه ثههب َههیچ گًوههٍ ثسوبمههٍ ،تًقههیٍ،

فمًمی اش محیظ شیػت ،ثتًاود اعالفبت شیػت محیغهی مسثهًط

دغتًزالقم ي ديزٌ آمًشؾی اش عهسف وؾهبم آمًشؾهی مىغمهٍ مًارهٍ

ثٍ مىغمٍ شودگی داوؽ آمًش زا ثٍ يی ثدَد

وؿدٌ اود وٍ آوبن زا ثٍ پسيزؼ داوؽ آمًشاوی آگهبٌ ،مػهًيلیت پهریس ي

-

ازایٍ مغبلت شیػت محیغهی مسثهًط ثهٍ مىغمهٍ شوهدگی تًغهظ

حػبظ وػجت ثٍ محیظ پیسامًن خًد،تؿًیك وىد ي دز وتیزٍ ضسيزت

مق میه ثٍ وحًی وٍ داوؽ آمًش ثتًاود ثیىؽ دزغتی وػهجت ثهٍ

ایه گًوٍ آمًشؼ َب دز ثیه آن َب احػبظ ومی ؾًد

محیظ شودگی خًد پیدا وىد

فًق ثسوبمٍ َبی مدازظ اغهتبن ویهص ثهسای ایزهبد او یهصٌ ي

-

زفتبز شیػت محیغی مخجت دز داوؽ آمًش وبفی وجًدٌ ي وتًاوػتٍ اغت
فضبی الشم زا ثسای ایه وٍ داوؽ آمًشی ثب او یصٌ ثبال وػجت ثهٍ محهیظ

ثسوبمٍ َبی متىًؿ رىجی ي فًق ثسوبمهٍ َهبی مهستجظ ثهب محهیظ
شیػت مىغمٍ شودگی داوؽ آمًش

-

ایزبد او یصٌ ي حع مػًييلیت پریسی وػجت ثهٍ محهیظ شیػهت

شیػت اغتبن خًشغتبن ثب تمبم يیطگی َبی مىحكس ثٍ فهسدؼ ،تسثیهت

مىغمٍ دز داوؽ آمًشان ثٍ ومه مق مهیه ي فهًق ثسوبمهٍ َهبی

ؾًد ایزبد وىد ف یسغم يرًد عجیقهت متىهًؿ ،ال هیم َهبی متفهبيت،

مدزغٍ

قىبیـ ي وبزخبوٍ َبی تًلیهد وىىهدٌ آلهًدگی ي وهٍ امىهبن آؾهىبیی
زيدززي ي مػتمیم داوؽ آمًش زا فساَم می وىد ي ثب يرًد فاللٍ ای وهٍ
داوؽ آمًش ثٍ ثسوبمٍ َبی رىجی آمًشؾی دازد ي ویص تأحیس غیسلبث اوىبز
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