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 چكیده 

این تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی بوده است. هدف اصلی آن بررسی میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان شهرداری 

 نفر ۱۳۳۱تهران به تعداد  ۲هر تهران بوده است.  برای این منظور جامعه مورد مطالعه را کارکنان شهرداری منطقه ش ۲منطقه 

های مورد مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونهنفر به ۳۱1(، تعداد ۱791) تشکیل دادند که طبق جدول کرجسی و مورگان

حقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید و جمعی از صورت تصادفی شناسایی شدند. ابزار اصلی ت

 افزار ها با استفاده از نرمتعیین گردید. داده  9/1متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ باالی 

MATLAB آگاهی زیست محیطی کارکنان شهرداری بیانگر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در خصوص دانش و

بود که، اکثریت پرسش شوندگان اتفاق نظر داشتند که افزایش آلودگی هوا و آب سبب کم شدن تنوع زیستی )پرندگان و دیگر 

 جانوران( در محیط اطراف شده است.

 

 دانش، آگاهی زیست محیطی، محیط زیست، شهرداری تهران.واژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

Study of awareness and environmental knowledge of municipal staff (Study of Tehran District 2) 

 

 

Abstract 

This research is a survey and analysis. Its main purpose is to evaluate the knowledge and environmental 

awareness of municipal staff  of Tehran Region ۲. For this purpose, sample of employees ۱۳۳۱ people 

Tehran Region ۲ Municipality formed the table Morgan (۱791), ۳۱1 were  chosen sample. The study 

samples were determined randomly. The main research tool was a questionnaire that validity was 

confirmed by professors and a group of experts and its reliability was measured by Cronbach's alpha of 

9.1. Data were analyzed using by  MATLAB software. The results of the environmental knowledge and 

awareness of municipal employees indicated that the majority of respondents agreed that increasing air 

and water pollution reduced biodiversity (birds and other animals) in the surroundings . 
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 مقدمه 

 به نسبت اجتماعی علوم دانشمندان اخیر هایسال است. در آن جامعه کارآمد و سالم نیروهای از مندیبهره جامعه، هر در پایدار توسعه و استقالل ارکان از

 از را انسان محیط ر روانشناختی،اند. دیافته ایفزاینده حساسیت است، مردم رفتار معلول یا گذاردمی اثر انسان رفتار که بر محیطی شرایط از بسیاری

 دارند دهند. برخی عقیدهمی قرار پژوهش و بررسی مورد محیطی شرایط از تفکیك غیرقابل بعدی عنوانبه را انسان بلکه کنند،نمی جدا وی طبیعی محیط

شد  جلب انسان رفتار و بهداشت بر فیزیکی یطمح فوری تأثیرات به توجه پژوهشگران جمعیت، افزایش به مربوط معضالت شروع با ۱791 های دهه از که

 برخی است. بوده حوزه این در دیگر بسیاری معضالت و ایهسته هایبمب به مربوط هایاضطراب و هاترس صدا، و سر آلودگی هوا، (، اثر۱۳31)مرتضوی، 

 مناظر طبیعی، از متنوع هایجنبه به انسان هایواکنش و تاررف بر جوی شرایط اثر نظیر طبیعی هایبه موقعیت مردم هایواکنش بررسی به نیز مطالعات

 حل برای رفتار پژوهشگران غیرمستقیم و مستقیم پیامدهای ناشی از صنعتی و شهرنشینی توسعه از ناشی زاید مواد و محیطی زیست هایآلودگی انواع

به  ها،طرح این زیاد هایهزینه دلیل به امرزه اما هستند، تکنولوژیکی هاحل راه این که اغلب کنندمی مطرح گوناگون هایحل راه محیطی، زیست معضالت

 تولیدات انواع از استفاده منازل، در انرژی از رویهبی استفاده. (۱۳97 )کامپ، اند.شده مند عالقه رفتاری هایحل راه و مردم زندگی هایشیوه دگرگونی 

 نکردن تفکیك و آوری نامناسبجمع غیربهداشتی، روش به زاید مواد دفع ها،کشآفت انواع از تفادهاس شخصی، وسایل نقلیه از استفاده مصرف، بار یك

 دانش (.۱۳31)بارو،  دارند محیطی مثبت رفتار جهت در تغییر به نیاز همگی دیگر، زیست محیطی مخرب رفتارهای از بسیاری و بازیافت منظوربه هازباله

 وجود معضالت این گسترش و بروز در انسان محیط، تأثیر پیش رونده نابودی پیامدهای تأثیرات محیطی، زیست هایبحران ماهیت زمینه در و آگاهی

 بوده تأکید محیطی مورد زیست اهداف از یکی منزلة به المللیبین هایکنفرانس در محیطی زیست آموزش همواره لزوم رسد. لذامی نظربه ضروری دارد،

 خود مثبت هاینگرش اساس بر اما دانند،می است زیست انسان هایمحیط طرفدار را خود مردم از بسیاری امروزه رچهاگ (.۱۳3۲است )حیدری، 

 این احتمالی کنند دلیلمی (، اظهار۲11۲) گارویل و نوردالند. (۱77۴برتون،  و دهند )تامپسوننمی انجام محیط زیست حفظ جهت در مثبت رفتارهای

که  همانطور حال هر آید. بهمی پیش تعارض بلندمدت جمعی منافعی و مدت شخصی کوتاه منافع میان که گیردمی قرار موقعیتی رد فرد که است این امر

 است ممکن امر این دلیل دارد. وجود زیست محیط و انسان هایفعالیت میان ارتباط زمینة در ایمالحظه قابل ناآگاهی هنوز دهدمی ( توضیح۱۳31بارو )

. بنابراین باشد عوامل دیگر بسیاری و زیست محیط قبال در مسؤولیت عدم زیست، محیط به نادرست هایداشتن نگرش اطالعات، بودن ناکافی و نادرستی

 به تهران ۲شهرداری منطقه  کارکنان لذا این مطالعه به بررسی  میزان دانش و آگاهی زیست محیطی ضروری است که به این امر مهم پرداخته شود، 

 در حفظ محیط زیست و توسعه فرهنگ آن در این سازمان پرداخته است. اساسی از ضروریات یکی نوانع

 پیشیینه تحقیق

 است. انسان آن فزایندة روند و زیست محیط معضالت بروز از اندیشمندان، پیشگیری و المللیبین هایسازمان اصلی دغدغه میالدی سوم هزارة آستانه در

 در زیست محیط نظران صاحب عموم اعتقاد زیست به محیط بحران روند اصالح رو همین رود. ازمی شماربه بحران این قربانی و ارعامل تأثیرگذ حکم در

 محیط حفظ از طرفداران است. بسیاری پیرامونش محیط و خود سرنوشت به نسبت انسان دانش و بینش در نگرش، تغییر و انسان هایآموزه اصالح گرو

 در (. متأسفانه۱۳97)تومه،  اندنهاده نام انگیز غم قرن دوره، این در محیط زیست آلودگی مداوم روند دلیل به را بیستم قرن جهان، رسراس در زیست

 و گرفته پیشی فرهنگی توسعه موارد از بیشتر در اقتصادی توسعه زیرا است. شده منجر زیست محیط نابودی به اقتصادی جهان، توسعه نقاط از بسیاری

 تخریب محیط قربانی هم و عامل هم انسان واقع، بپردازد. در زیادی هزینه ... و خاك و آب آن هوا، ابعاد تمامی در زیست محیط تا است شده سبب امر ینا

 بی است، محیطی زیست سوادی بی کندمی تشدید را بحران آنچه این اند، امانهاده نام محیطی زیست بحران دورة را دوره این که طوریبه است، زیست

 موقعیت این متوجه را نیز اجتماع رهبران و هادولت که هستند بارز آنقدر پیامدها دارد. این شماریبی پیامدهای یك جامعه در محیطی زیست سوادی

 و منازل فاضالب در مضر و وممسم هایزباله ریختن مانند آورند،می وارد بوم شناختی سیستم به ناآگاهانه مردم که صدماتی اند. ترمیمساخته خطرناك

 در هاست،آن از پیشگیری هزینه از بیشتر برابر دو زیست تقریباً محیط به وارده صدمات ترمیم پرهزینه. هزینه بسیار مصرف یکبار مواد از رویهاستفاده بی

 شده خاطرنشان کلیه سطوح در زیست محیط به مربوط مسایل تعلیم فوریت و سودمندی طبیعی منابع و ازطبیعت محافظت جهانی اتحادیه هایتوصیه

 خود هایفعالیت اهداف زمرة در را زیست محیط آموزش به مربوط اطالعات و مبادله تحقیقات افزایش ملل سازمان زیست محیط برنامه همچنین است

 ریتأث تواندمی زیست محیط آموزش ما کشور در .است گسترده و جدی بسیار زیست محیط بحران دامنه امروزه.  (۱۳9۴رضایی،  داده است )فقیهی قرار

 به نسبت وظایف انسان شناخت محیط زیست، آموزش از هدف باشد. داشته پایدار اهداف توسعه به رسیدن و یطیمحستیزفرهنگ  تقویت در یتوجهقابل
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 مشکالت حل یا و جلوگیری در تالش همچنین و اجتماعی و عدالت حفاظتی هایدیدگاه از حمایت محیطی، زیست هایارزش درك زیست، محیط مسایل

 .(۱۳3۲)حیدری،  است جامعه محیط زیست معضالت و

ها و اجرای آموزش محیط زیست بنیادیترین شیوه در حفاظت از محیط زیست بوده که به کودکان و بزرگساالن، بهترین شیوه ارایه مطالب و نحوه فعالیت

آموزد تا از این طریق هر فرد، خود را از طریق احترام گذاشتن به طبیعت، مسول حفظ و محیطی را می های زیستساختاری در زمینه ارتقای آگاهی

 شد، با برگزار برزیل ریودوژانیروی در توسعه و محیط زیست جهانی کنوانسیون ۱77۲ سال (. درNAAEE, ۲1۱۱حمایت از محیط زیست بداند )

 عمل مقدمه حکم در زیست، محیط به نسبت عمومی بینش اصالح و رفتار تغییر هدف با آموزشی نهضت یك تداوم ایجاد و ضرورت بر کار دستور تدوین

جهانی  هایکنوانسیون و هاکنگره در تنها نه محیطی زیست رفتارهای بررسی جهت هر (. به۱۳3۲ )پالمر، داشت تأکید پایدار توسعة به دستیابی برای

 رفتارهای زمینة در هانظریه از یکی داد، قرار بررسی و مورد بحث را موضوع این توانمی نیز گوناگون الگوهای و هانظریه در بلکه گرفت، قرار بحث مورد

 مورد نظریه این بعدها اند.کرده مطرح شده تفکر فعالیت عنوان ( تحت۱777( به نقل از )کایزر و همکاران، ۱791بین و آیزن) فیش را محیطی زیست

 رفتار واسطه بدون پیشایندهای از رفتاری مقصد نظریه این طبق بر شد، داده بسط ریزی شدهبرنامه رفتار نظریه عنوان تحت و گرفت قرار نظر تجدید

 است. مشخص هایدادن فعالیت انجام برای شخص ذهنی معیارهای و هانگرش تابع رفتار قصد خود نوبه به که آشکار است

 یهاآزمون اساس بر به این نتایج دست یافت که تهران شهر ستیزطیمحر رابطه با عوامل موثر بر حفظ ( در پژوهش خود د۱۳39) زاده اکبرادهمی و 

 رفتارهای و ستیزطیمح حفظ دینی بر و سنتی یهاارزش و آموزش اجتماعی، اخالق مسؤولیت، احساس متغیرهای که نشان داد حاصله نتایج شدهانجام

 یك نتیجه در ندارد. تأثیری ستیزطیمح حفظ بر یساز هنجار متغیر که شدهداده نشان این تحقیق یهاافتهی به توجه با اما هستند مؤثر زیستی محیط

 عامل این از گرفتهنشأت افراد تكتك یطیمحستیز رفتارهای است و جامعه یك در افراد رفتارهای کنندهنییتع عامل فرهنگ که گفت توانیم کلی

 .باشدمی مهم

 و دارخانه زنان در زیست محیط آموزش بهینة هایروش و زیست محیطی آگاهی میزان بررسی به خود پژوهش ( در۱۳3۳) وریشک و پور هادی

 اقتصادی، های فرهنگی،ویژگی به توجه با پرسشنامه، وسیلهبه و تصادفی روش به تحقیق اند. اینپرداخته اراك ابتدایی شهر مقطع زن آموزگاران

 رسانی اطالع میزان ضعف و جامعه در زیستی محیط هایآموزش لزوم ها بیانگراست، یافته گرفته صورت اراك شهر گوناگون ناطقم در ... و اجتماعی

 .داندمی زیستی محیط معضالت پیشرفت و ایجاد عامل مهمترین را مردم ناآگاهی و اطالعیآماری، بی است. جامعه

 هاینیازمندی و پرداخته تهران سفید خاك منطقه طبقات اجتماعی از گروه سه هایآگاهی میزانبررسی  به خود پژوهش در (۱۳3۱کریمی ) داریوش

 است، کرده جانسون تعیین و کاریگان کافمن، نیازسنجی الگوی از استفاده با را منطقه معلمان و دارخانه آموزان، زنان دانش محیطی زیست آموزشی

 دانش و معلمان آگاهی میزان که حالی در است ناچیز آن اثرات و زیست موضوعات محیط با دارخانه زنان آشنایی میزان که دهدمی نشان پژوهش نتایج

 .است بیشتر زیست محیط مفهوم کلی از آموزان

 روش تحقیق:

 شامل ،پژوهش نیا یارآم جامعهپژوهش حاضر از لحاظ پارادایم کمی و با توجه به هدف کاربردی، و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و تحلیلی است. 

 جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان که نفر ۱۳۳۱ هاآن کل تعداد که است تهران ۲ منطقه یشهردار در شاغل زن و مرد کارکنان هیکل

مطالعه استفاده گردید. ابزار عنوان نمونه مورد نفر به ۳۱1 ازنفر انتخاب شدند که در این پژوهش جهت باال بردن دقت و اطمینان ۲79(  تعداد ۱791)

علمی گروه مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی  ئتیهاطالعات پرسشنامه، که روایی ظاهری و محتوایی آن، توسط اعضای جمع آوری 

و کارکنان تایید، و پایایی آن نیز دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، برخی از دانشجویان ارشد و دکتری رشته مدیریت محیط زیست، کارشناسان 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. MATLABآوری شده با استفاده از نرم افزار های جمعداده محاسبه گردید. 9/1با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ باالی 

 ها یافته

 سن

-شان دارای دیدگاههای سنیابل انکاری دارد و انسان بر اساس ویژگیها و نظرات افراد اثرات غیر قسن به عنوان یك متغیر طبیعی و جمعیتی در دیدگاه

سال  1/۳1  گردند، لذا در نخستین گام سن افراد پاسخ گو مورد سنجش قرار گرفت. میانگین سن افراد مورد مطالعه در تحقیق حاضرهای متفاوتی می

 (.۱در این سازمان بود. )جدول بود. این امر بیانگر جوان بودن کارمندان شاغل و نیروی جوان حاضر 
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 (=۳۱1n(: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن )۱جدول )

 درصد تجمعی درصد فراوانی های سنیگروه

 ۳/۳1 ۳/۳1 7۴ سال ۳۲تا  ۲۲

 ۲/3۳ 7/1۲ ۱9۴ سال ۴۲تا  ۳۲

 9/7۲ ۴/7 ۳۱ سال 1۲تا  ۴۲

 ۱11 ۴/9 ۲۱ سال به باال 1۲

  ۱11 ۳۱1 مجموع

 سال 13سال   ماکزیمم:  ۲۲مینیمم:    9۴/9انحراف معیار:     1/۳1یانگین: م

 سطح تحصیالت

ای مبتنی بر روابط ارگانیك و تخصصی شدن امور، توجه به آموزش افزایش یافته، به طوری که میزان با دگرگونی در ساختار جوامع و ایجاد جامعه

شود بیشترین ( مشاهده می۲طور که در جدول )راد اثرات مستقیم و غیر مستقیمی داشته باشد. همانهای افها و نگرشتواند در دیدگاهتحصیالت می

باشد، این امر بیانگر این نکته است که افراد مورد مطالعه از سطح تحصیالت درصد( می 9/۲۲درصد( و کارشناسی ارشد ) 3/91فراوانی به سطح لیسانس )

 مناسبی برخورداند.
 

 (=۳۱1nیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیالت )(: توز۲جدول )

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان سواد

 9/۱۱ 9/۱۱ ۳9 فوق دیپلم

 ۴/99 3/91 ۲1۴ کارشناسی

 ۱11 9/۲۲ 91 کارشناسی ارشد

  ۱11 ۳۱1 مجموع

 مد: کارشناسی

 رشته تحصیلی

های محیط زیست، رشته ( بعد از1/۳۴باشد. )حصیلی اکثریت افراد مورد مطالعه محیط زیست میگردد رشته ت(، مالحظه می۳همانطور که در جدول )

 .تحصیلی کشاورزی، امور فرهنگی، منابع طبیعی، روابط عمومی و عمران به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند

 (=۳۱1n) (: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس رشته تحصیلی۳جدول )

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 1/۳۴ ۱19 محیط زیست

 9/۱۲ ۳7 امور فرهنگی

 3/9 ۲۱ روابط عمومی

 ۱/9 ۲۲ منابع طبیعی

 ۱/9 ۱7 فضای سبز

 3/9 ۲۱ مدیریت

 ۱/9 ۱7 مهندسی شیمی

 3/9 ۲۱ عمران

 ۲/۱۳ ۴۱ کشاورزی

 ۱11 ۳۱1 مجموع

 مد: محیط زیست
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 سابقه خدمت

سال سابقه خدمت در شهرداری را  ۱9تا  ۱۱خصوص سابقه خدمت کارکنان شهرداری نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه بین نتایج تحقیق در 

توان به سال در رده بعدی قرار گرفت که با توجه به جوان بودن کارکنان می 9تا  ۱دارند. همچنین شایان ذکر است که باید عنوان داشت سابقه خدمت 

 .(۴برد. )جدول این امر پی 

 (=۳۱1n(: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت )۴جدول )

 درصد فراوانی سابقه خدمت

 ۳1 7۳ سال 9تا  ۱

 1/۲۳ 9۳ سال ۱۱تا  9

 ۳۱ 79 سال ۱9تا  ۱۱

 1/۱1 ۴3 سال ۱9بیشتر از 

 ۱11 ۳۱1 مجموع

 سال ۱9تا  ۱۱مد: 

 کارکنان میزان دانش و آگاهی زیست محیطی

کم شدن نتایج تحقیق در خصوص دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان شهرداری نشان داد، اکثریت اتفاق نظر داشتند که افزایش آلودگی هوا و آب، سبب 

گذارد ما تاثیر می(، شرایط محیط اطراف ما بر سالمتی و بهداشت 9۱/۴تنوع زیستی )پرندگان و دیگر جانوران( در محیط اطراف شده است )میانگین = 

 های پیامد از ( و یکی17/۴های آب، خاك و هوا در شهر تهران، ناشی از تراکم و رشد بیش از اندازه جمعیت است )میانگین= (، بیشتر آلودگی9/۴)میانگین= 

کته است که کارکنان شهرداری در خصوص های اول قرار گرفتند، این امر بیانگر این ن( در اولویت۳3/۴است )میانگین=  بیماری شیوع آب آلودگی عمده

شود )میانگین= موارد فوق بیشترین میزان آگاهی را داشتند و در خصوص مواردی از قبیل؛  فراوانی و زیادی منابع طبیعی بقدری است که هرگز تمام نمی

 کاهش جهت راهکارهایی مورد ( و در19/۳دارم  )میانگین=  شوند شناخت می حل آب در که مصرف یکبار ظروف نانومرهای مورد (، در1۴/۲

 (. 1( کمترین میزان آگاهی را داشتند. )جدول۱۱/۳دارم  )میانگین =  شناخت صوتی آلودگی

 

 (=۳۱1n(: دانش و آگاهی کارکنان پیرامون مسائل زیست محیطی )1جدول )

 ف معیارانحرا میانگین بررسی میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان

 1۴/۱ 13/۴ محیط زیست شامل طبیعت و فضای اطراف ما است.

 31/1 ۱۴/۴ شود.های ما میتخریب محیط زیست موجب محدودیت در فعالیت

 99/1 ۱۴/۴ شود.نیازهای زندگی ما از محیط زیست برآورده می

محیط اطراف  افزایش آلودگی هوا و آب سبب کم شدن تنوع زیستی )پرندگان و دیگر جانوران( در

 شده است.
9۱/۴ 9۲/1 

 9۱/1 ۳۱/۴ و فضای سبز شهرها شده است. افزایش جمعیت سبب تخریب محیط

های آب، خاك و هوا در شهر تهران، ناشی از تراکم و رشد بیش از اندازه جمعیت بیشتر آلودگی

 است.
17/۴ 9۴/1 

ولید شده را آلوده و در نتیجه به های کشاورزی تآلوده کردن بیش از اندازه آب در شهر، فراورده

 رساند.سالمتی ما آسیب می
۳۲/۴ 77/1 

 7۴/1 ۱۴/۳ آوری زباله را شهرداری باید به تنهایی انجام دهد.دفن و جمع
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خریم زباله کمتری تولید کنیم و به شهرداری در توانیم با مصرف مناسب موادی که میمی

 مدیریت زباله کمك کنیم.
۱۴/۴ 99/1 

 3۱/1 19/۴ ن کمك در جهت مدیریت زباله در شهر تهران، تفکیك زباله تر از زباله خشك است.بهتری

 19/۱ 9/۳ داری از محیط زیست کمك کنیم.توانیم با خرید مواد بازیافتی، به نگاهمی

 9۲/1 9/۴ گذارد.شرایط محیط اطراف ما بر سالمتی و بهداشت ما تاثیر می

 ۳۴/۱ 1۴/۲ شود.عی بقدری است که هرگز تمام نمیفراوانی و زیادی منابع طبی

 93/1 9۴/۳ علت اصلی آلودگی هوای تهران، دود ناشی از اتومبیل ها است.

 7۳/1 ۴۴/۳ ها آلوده است.آب بیشتر رودخانه

 11/1 77/۳ ترین مشکالت است.در تهران دفن زباله و بازیافت آن از مهم

ای که مصرف کنندگان باید پس از مصرف، شویق شود، بگونهاستفاده از کاالهای بازیافتی باید ت

 احساس راحتی و آسودگی کنند.
99/۳ ۱۲/۱ 

 3۲/1 97/۳ کند.استفاده از حمل و نقل عمومی به کم شدن آلودگی هوا کمك می

 7۱/1 ۲3/۴ دارم. شناخت زنده موجودات برای آب حیاتی ارزش به نسبت

 9۲/1 ۳3/۴ است. بیماری شیوع آب ودگیآل عمده های پیامد از یکی دانم می

 9۱/1 13/۴ دارم. شناخت آن پاکی و هوا اهمیت به نسبت

 99/1 ۴ دانم. می را آن فواید و اوزن الیه اهمیت

 93/1 ۴ شود. می اوزن الیه بین رفتن از باعث ها کننده بو خوش بیشتر و ها اسپری از استفاده دانم می

 9/1 ۲7/۳ دهم. انجام اقداماتی چه واه شدید آلودگی هنگام دانم می

 13/۱ ۳9/۳ سال وقت الزم است. ۳11تا  ۲11ما  کشور در خاك متر سانتی یك تشکیل برای دانم می

 1۲/۱ ۱۳/۳ دارم. شناخت خاك کننده تخریب و آالینده عوامل مورد در

 37/1 ۱۱/۳ دارم. شناخت صوتی آلودگی کاهش جهت راهکارهایی مورد در

 19/۱ 19/۳ دارم. شوند شناخت می حل آب در که مصرف یکبار ظروف نانومرهای مورد در

 11/۱ ۲۲/۳ دارم. شناخت محیط زیست بر ها آن مخرب اثر و شوینده مواد روی بر

 

 توزیع فراوانی  میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان

ان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه دانش و آگاهی زیادی در رابطه با مسائل نتایج تحقیق در مورد میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان نش

درصد  3/۳۴زیست محیطی داشتند، این امر بیانگر این مسئله است که کارکنان از دانش مناسبی برخوردارند، هر چند شایان ذکر است که باید گفت 

 (9د آنان دانش و آگاهی کمی داشتند )جدول درص 7آنان نیز از دانش و آگاهی متوسطی برخوردارند و تنها 

(: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس میزان دانش و آگاهی زیست 9جدول )

 (=۳۱1nمحیطی )

 درصد فراوانی میزان دانش و آگاهی

 7 ۲3 کم

 3/۳۴ ۱13 متوسط

 ۱/19 ۱9۴ زیاد

 ۱11 ۳۱1 مجموع

 مد: زیاد
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 های آموزش زیست محیطیروش بررسی نظرات کارکنان پیرامون 

( 3( نشان داده شده است. همانطور که در جدول )3های آموزش زیست محیطی در جدول )نتایج تحقیق در خصوص نگرش کارکنان پیرامون روش

(، محیط دموکراتیك ۱/۴(، بازدید )13/۴های خود از نظرات افراد متخصص و مطلع )میانگین = گردد کارکنان اظهار داشتند که در آموزشمشاهده می

( استفاده نمایند. همچنین شایان ذکر است که از نظر کارکنان شهرداری تهران استفاده از 3۳/۳( و مکان با امکانات مناسب )میانگین = 3۳/۳)میانگین= 

 ویت را داراست.( کمترین اول۳( و آموزش از طریق مکاتبه و آموزش الکترونیکی )میانگین= ۳9/۳آموزش فرد به فرد )میانگین= 

 (=۳۱1nهای آموزش زیست محیطی )( بررسی نظرات کارکنان پیرامون روش3جدول )

 اولویت انحراف معیار میانگین 

 ۱ 3۲/1 13/۴ استفاده از نظرات افراد مطلع و متخصص

 ۲ 3۲/1 ۱/۴ بازدید

 ۳ 39/1 3۳/۳ محیط دموکراتیك

 ۴ 33/1 3۳/۳ مکان با امکانات مناسب

 1 ۱۱/۱ 93/۳ یات و مجالت و پوسترارائه نشر

 9 73/1 99/۳ های گروهیتشکیل بحث

 9 3/1 91/۳ محیط بدون صداهای مزاحم و آالینده

 3 7۲/1 9۱/۳ آموزش گروهی

 7 73/1 97/۳ مکان با تهویه و نور مناسب

 ۱1 19/۱ 99/۳ سمینار

 ۱۱ ۱1/۱ 9/۳ محیط عاری از ترس

 ۱۲ 13/۱ ۴۴/۳ محیط با دمای مناسب

 ۱۳ 3۴/1 ۳9/۳ آموزش فرد به فرد

 ۱۴ 93/1 ۳ آموزش از طریق مکاتبه و آموزش الکترونیکی

 

 مقایسه افراد با تحصیالت متفاوت از نظر میزان دانش و آگاهی زیست محیطی

( 7د. همانطور که در جدول )استفاده گردی Fبه منظور مقایسه کارکنان با تحصیالت متفاوت از نظر میزان دانش و آگاهی زیست محیطی از آزمون 

داری بین افراد وجود دارد، بدین معنی که کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم دانش و آگاهی کمتری نسبت به دو گروه گردد تفاوت معنیمالحظه می

بت به افراد با تحصیالت دیگر داشتند. همچنین از نظر دانش و آگاهی زیست محیطی افراد با تحصیالت فوق لیسانس دانش و آگاهی بیشتری نس

 داشتند. لیسانس

 

 (=۳۱1n(، مقایسه کارکنان با تحصیالت متفاوت از نظر میزان دانش و آگاهی زیست محیطی)7جدول)

 .F Sig انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر

 دانش و آگاهی

 9۳/۲۳ 9۴/۱۱1 فوق دیپلم

۲19 
111/1 

 ۳/3 97/۱۲1 لیسانس

  ۳۴/9 ۳۳/۱1۴ ارشد

 11/1  p≤ 
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 مقایسه کارکنان زن و مرد از نظر میزان دانش و آگاهی زیست محیطی

-( مالحظه می۱1استفاده گردید. همانطور که در جدول ) Tبه منظور مقایسه کارکنان زن و مرد از نظر میزان دانش و آگاهی زیست محیطی از آزمون 

 رد، بدین معنی که مردان دانش و آگاهی زیست محیطی باالتری نسبت به زنان داشتند.داری بین کارکنان زن و مرد وجود داگردد تفاوت معنی

 (=۳۱1nمحیطی) زیست آگاهی و دانش میزان نظر از مرد و زن کارکنان (، مقایسه۱1جدول )

 T Sig انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر

 دانش و آگاهی
 7۴/3 ۲3/۱13 زن

1۱/1- 111/1 
 9۳/۲1 ۳9/۱۱7 مرد

 11/1  p≤ 

 

 گیریبحث و نتیجه

باشد. سن به عنوان یك متغیر ها میباشد که بیانگر جوان بودن نیروی انسانی حاضر در شهرداریسال می 1/۳1نتایج نشان داد میانگین سنی کارکنان 

گردند. های متفاوتی میشان دارای دیدگاههای سنییها و نظرات افراد اثرات غیر قابل انکاری دارد و انسان بر اساس ویژگطبیعی و جمعیتی در دیدگاه

باشد. در خصوص سابقه خدمت کارکنان شهرداری باید عنوان داشت ها نشان داد که سطح تحصیالت اکثر افراد مورد مطالعه فوق لیسانس میهمچنین یافته

 باشد.ند، که بیانگر سابقه کاری مناسب کارکنان میسال سابقه خدمت در شهرداری را دار ۱9تا  ۱۱که اکثریت افراد مورد مطالعه بین 

ترتیب کشاورزی، امور فرهنگی، منابع طبیعی، روابط عمومی و باشد و بعد از آن بهها رشته تحصیلی اکثریت افراد مورد مطالعه محیط زیست میبر پایه یافته

ها عموما با مسائل زیست محیطی آشنایی دارند چرا که روی بکار گرفته در شهرداریعمران بیشترین فراوانی را داشتند، این امر بیانگر این نکته است که نی

 های مربوطه تحصیل نمودند.اکثریت در رشته

باشد، این امر بیانگر این نکته است که کارکنان از دانش متوسطی برخوردارند. نتایج نشان داد دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان در حد متوسطی می

هایی از قبیل؛  افزایش آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی )پرندگان و دیگر جانوران(، تاثیر گذاشتن شرایط آگاهی زیست محیطی کارکنان در زمینه دانش و

بیماری  های آب، خاك و هوا در شهر تهران، ناشی از تراکم و رشد بیش از اندازه جمعیت و شیوعمحیط اطراف ما بر سالمتی و بهداشت، بیشتر آلودگی

 نانومرهای هایی از قبیل؛  تمام نشدن منابع طبیعی، شناخت ازبیشترین دانش و آگاهی را داشتند و در زمینه آب آلودگی عمده پیامدهای از یکی

 نوز( ه۱۳31کمترین میزان آگاهی را داشتند. به اعتقاد بارو ) صوتی آلودگی قابل حل در آب و شناخت راهکارهای کاهش مصرف یکبار ظروف

 و نادرستی است ممکن امر این دلیل دارد. وجود زیست محیط و انسان هایفعالیت میان ارتباط زمینة در ایمالحظه قابل ناآگاهی

باشد.  عوامل دیگر بسیاری و زیست محیط قبال در مسؤولیت عدم زیست، محیط به نادرست هایداشتن نگرش اطالعات، بودن ناکافی

موارد  بیشتر در اقتصادی توسعه زیرا است. شده منجر زیست محیط نابودی به اقتصادی جهان، توسعه قاطن از بسیاری در متأسفانه

 هزینه ... و خاك و آب آن هوا، ابعاد تمامی در زیست محیط تا است شده سبب امر این و گرفته پیشی فرهنگی توسعه از

 زیست بحران دورة را دوره این که طوریبه است، زیست یطتخریب مح قربانی هم و عامل هم انسان واقع، بپردازد. در زیادی

 یك جامعه در محیطی زیست سوادی بی است، محیطی زیست سوادی بی کندمی تشدید را بحران آنچه این اند، امانهاده نام محیطی

اند. ساخته خطرناك موقعیت این همتوج را نیز اجتماع رهبران و هادولت که هستند بارز آنقدر پیامدها دارد. این شماریبی پیامدهای

 و منازل فاضالب در مضر و مسموم هایزباله ریختن مانند آورند،می وارد بوم شناختی سیستم به ناآگاهانه مردم که صدماتی ترمیم

 بررسی به خود پژوهش ( در۱۳3۳) شکوری و پور (، هادی۱۳91قزوینی،  پرهزینه)فقیهی بسیار مصرف یکبار مواد از رویهاستفاده بی

 اند. اینپرداخته اراك ابتدایی شهر مقطع زن آموزگاران و زنان در زیست محیط آموزش بهینة هایروش و زیست محیطی آگاهی میزان

 شهر گوناگون مناطق در ... و اجتماعی اقتصادی، های فرهنگی،ویژگی به توجه با پرسشنامه، وسیلهبه و تصادفی روش به تحقیق

 اطالعیآماری، بی است. جامعه رسانی اطالع میزان ضعف و جامعه در زیستی محیط هایآموزش لزوم ها بیانگریافته گرفته. صورت اراك

 .داندمی زیستی محیط معضالت پیشرفت و ایجاد عامل مهمترین را مردم ناآگاهی و

های خود از نظرات افراد متخصص و مطلع، بازدید، محیط دهند در آموزشهای آموزش زیست محیطی اظهار داشتند که ترجیح میکارکنان پیرامون روش

لکترونیکی دموکراتیك و مکان با امکانات مناسب استفاده نمایند و کمتر تمایل داشتند که از آموزش فرد به فرد  و آموزش از طریق مکاتبه و آموزش ا

 استفاده کنند. 

یالت فوق دیپلم نسبت به لیسانس و فوق لیسانس کمتر بود و همچنین کارکنان با تحصیالت ها دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان با تحصبر پایه یافته

داشتند. از طرفی نتایج بیانگر آن است که کارکنان زن و مرد از نظر میزان دانش  فوق لیسانس دانش و آگاهی بیشتری نسبت به افراد با تحصیالت لیسانس
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 هم دارند، بدین معنی که مردان دانش و آگاهی زیست محیطی باالتری نسبت به زنان داشتند. داریوشداری با و آگاهی زیست محیطی تفاوت معنی

 و پرداخته تهران سفید خاك منطقه طبقات اجتماعی از گروه سه هایآگاهی بررسی میزان به خود پژوهش در (۱۳3۱کریمی )

 و کاریگان کافمن، نیازسنجی الگوی از استفاده با را طقهمن معلمان و آموزان، زنان دانش محیطی زیست آموزشی هاینیازمندی

 در است ناچیز آن اثرات و زیست موضوعات محیط با زنان آشنایی میزان که دهدمی نشان پژوهش نتایج است، کرده جانسون تعیین

 است. بیشتر زیست محیط مفهوم کلی از آموزان دانش و معلمان آگاهی میزان که حالی

 ها:پیشنهاد

 گردد:های تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه میوجه یافتهبا ت

 تروان در  گردد که از این نیرروی جروانی مری   با توجه به جوان بودن و سطح تحصیالت نیروی انسانی حاضر در شهرداری منطقه تهران پیشنهاد می

هرای الزم در ایرن زمینره    یده شرود کره آمروزش   جهت بهبود میزان دانش و آگاهی زیست محیطی آنان بهره جست، لذا الزم است تدابیری اندیش

 برگزار گردد.

 گردد که کالس مربوطه متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان برگزار گرردد بره   با توجه به متوسط بودن دانش و آگاهی زیست محیطی پیشنهاد می

 از مخاطبان باشد.های آموزشی متناسب با نیهای برگزاری از نظر زمان، مکان، محتوا و روشطوری که کالس

 های خود از نظرات افراد متخصص و مطلع، بازدید، محریط دموکراتیرك و مکران برا امکانرات      دهند در آموزشبا توجه به اینکه کارکنان ترجیح می

آمروزش بره   گردد که مسرولین امرر   های زیست محیطی در فصل بهار و صبح برگزار گردد، پیشنهاد میمناسب استفاده نمایند و از طرفی آموزش

ها متناسب با نیاز مخاطبان و در فصل و سراعت روز مرورد نظرر مخاطبران     این نکات توجه داشته باشند و تالش نمایند که محیط برگزاری کالس

 برگزار گردد.

 مچنرین کارکنران   با توجه به اینکه دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم نسبت به لیسانس و فوق لیسانس کمتر بود و ه

گردد که مسوالن امر آموزش به این نکرات توجره داشرته    مرد دانش و آگاهی زیست محیطی باالتری نسبت به زنان داشتند، بنابراین پیشنهاد می

 های خود زنان و کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم را در اولویت قرار دهند.ای که در آموزش باشند بگونه
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