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چكيده
زمینه و هدف  :با توجه به کم بودن تحقیقات و اهمیت سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت به عنوان عنصری کییرد در
حفظ محیط زیست ،پژوهش حاضی با هدف ارزیابی مقایسها سطح دانش زیست محیطی بهورزان انجام گیفت.
روش بررسی  :روششناسی پژوهش حاضی از نوع توصیفی _ مقایسها بود .جامعه آمار را تمامی بهورزان خانه بهداشت بخش میکری
شهیستان شاهیندژ در سال  5931تشکیل میداد .روش نمونهگیی تصادفی ساده بود و حجم نمونه با توجّه به مدل کیجسی _ مورگان و
با در نظی گیفتن خطا  91 ،α = 5/51نفی در نظی گیفته شد .جهت سنجش دانش زیست محیطی آزمون شوندگان از پیسشرنامه محقر
ساخته ،استفاده گیدید .روایی محتوایی پیسشنامه توسط متخصصان تایید گیدید و پایایی ابیار با ضییب آلفا کیونباخ  5/46به دست آمد.
دادهها جمع آور شده با نیم افیار  spss.vs.22و با آزمونها  tدو گیوهی مستقل و آنالیی واریانس یک راهه تحییل شد.
يافته ها :سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سرن آنهرا تفراوت معنری دارد ( )P>5/51 ،F)2،92(=9/22و سرطح دانرش زیسرت
محیطی بهورزان بسته به سطح تحصیالتشان متفاوت است ( .)P>5/51 ،F)9،95(=2/35همچنین بهورزان مؤنث از نظی دانش زیست محیطی
در وضعیت بهتی نسبت به بهورزان مذکی قیار دارند ( )P>5/51 ،t=2/45و بین سطح دانرش زیسرت محیطری بهرورزان بسرته بره سرابقه
خدمت ایشان تفاوت معنیدار وجود دارد (.)P>5/55 ،F)2،95(=4/46
نتیجه گیری :سطح دانش زیست محیطی بهورزان با توجه به جنسیت ،سن ،سرطح تحصریالت و سرابقه خردمت متفراوت اسرت و بریا
همسطح ساز آگاهیها زیست محیطی آنان ،اجیا دورهها ضمن خدمت پیشنهاد میگیدد.
واژههای کلیدی :دانش زیست محیطی ،بهورز خانه بهداشت ،محیط زیست ،شهیستان شاهیندژ .
 -5دانشجو دکتی رشته مدیییت آموزشی ،گیوه عیوم تیبیتی ،دانشکده عیوم تیبیتی و روانشناسی ،دانشگاه محق اردبییی ،اردبیرل ،ایریان(* .مسروول
مکاتبات)
-2کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست ،گیوه آموزش محیط زیست ،دانشکده عیوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،تهیان ،اییان.
 -9کارشناسی ارشد رشته مدیییت و بینامه ریی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عیوم و تحقیقات ،تهیان ،اییان.
-6کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهساز منابع انسانی ،گیوه عیوم تیبیتی ،دانشکده عیوم تیبیتی و روانشناسی ،دانشگاه محق اردبییی ،اردبیل ،اییان.
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Abstract
Background and Objective: Due to the lack of research and the importance of environmental
knowledge level of health house workers as a key element in protecting the environment, This study
has been done with the aim of comparative analyses of environmental knowledge level of health house
workers.
Method: Methodology of this research was descriptive- comparative research. All health house
workers of health center of Shahindej central part in 2016 consisted the statistical population of the
study. The sampling method was randomly simple and the size of sample was considered 35 based on
Kregci-Morgan table and taking error α=0/05. A researcher made questioner was used to evaluate
level of environmental knowledge of tasters. The content validity of the questioner was verified by
specialists and the instrument reliability by using Cronbach’s Alfa coefficient was determined 0/64.
The data which were gathered by Spass.vs.22 software, were analyzed by independent-samples T test
and one way ANOVA.
Results: The environmental knowledge level of health house workers is meaningfully different
depending on their age (P<0/05, F (2, 32) =3/22) and their level of education (P<0/05, F (3, 30) =2/91).
Also, female health house worker are in better status of environmental knowledge level than males and
there is meaningful difference between them (P<0/05, t=2/60). However, there is a meaningful
difference between health house workers depending on precedence and their service seniority (P<0/05,
F (2, 30) =6/84).
Conclusion: Environmental knowledge level of health house workers Based on age, education, gender
and Years of service are different and to equalization their environmental knowledge level, In-service
training is suggested.
Keywords: Environmental Knowledge, health house worker, Environment, Shahindej.
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زمینه و هدف
امیوزه محیطزیست بیش از پیش به عنوان یک ارزش و میریا

از طیفی دیگی نگیانیها میبوط به محریط زیسرت چنرد دهره

مشتیک بشییت درک و دریافت میشود؛ ارزشی که حفاظرت و

است که دوام یافته است ،تا جایی که در بیشتی کشورها جهان

حیاست از آن وظیقه کل جامعه بشی است ،افیایش آسیبها

قوانین و مقیرات زیست محیطی نفوذ همره جانبرها در ارکران

زیست محیطی ،به دالیل مختیفی همچون عردم رعایرت قواعرد

زندگی نموده ،خط مشیها ،اهداف و راهبیدها زیست محیطی

صحیح و مبیز حقوقی و کم بودن سرطح آگراهی افریاد جامعره،

بخشی از بینامهها توسعه را در بی گیفتهاند و دولتها موضروع

توجه گستیده جوامع بشی را در ابعاد بین المییی و جهانی بره

آموزش زیست محیطی را با دقت و وسواس بیشتی دنبال می-

خود معطوف داشته است ( .)5در عصی حاضی محیطزیسرت بره

نمایند ( .)9فشارها ناشی از افیایش جمعیرت ،آرزوهرا بینرد

شدت در حال تخییب است به طور که بیخی بی این باورند که

پیوازانه انسان بیا مهار طبیعت و محیط و نیی کسب قردرت و

بهیهگیی از محیط زیست یک تجیبه بیگشت ناپذیی اسرت (.)2

یوت به محیطزیست و طبیعت تحمیل شدهاند .اما با توجه بره

تنها راهی که ممکن اسرت بتروان ا ری فعالیرت بشری بری رو

معضالت و بحیانها زیست محیطی که به نگیانری و احسراس

محیط زیست را کمتی کریده و کیفیرت زنردگی را در آن بهبرود

خطی جانی انسانها انجامیدهاند ،امیوزه آموزش و ارتقا دانرش

بخشید این است که دیدگاه جدید در مورد جهران بره وجرود

زیست محیطی ،راهحل جد و مؤ ی قیمرداد مریشرود ( .)7در

آورد و طیز زندگی را طرور تیییری داد کره برا محریط زیسرت

سالها اخیی به دلیل تخییب و از برین رفرتن منرابع طبیعری

طبیعی مطابقت داشته باشد .یکی از راهها ممکن بیا انجرام

خاص و بیا جیوگیی از گستیش تخییبات و حفاظت از منابع

این مهم از طیی ارتقرا دانرش محریط زیسرتی اسرت ( .)9از

موجود ،اکثی جوامع به روشها آموزشی و آگاه ساز انسانها

لحاظ مفهومی دانش زیسرت محیطری مجموعرها از حقرای و

گیایش پیردا کریده و حفاظرت پایردار را در گریو آن مریداننرد

قواعد معطوف به مسائل زیست محیطی است که توسط انسان و

(4و.)3

از طیی مطالعه و تحصریل اندوختره شرده اسرت ( .)6در واقرع

افیایش روز افیون آلودگی در مناط روستایی و نرابود روزانره

دانش زیست محیطی ،دانشی است که حرس همبسرتگی را بری

منابع طبیعی در روستاها نیاز به توجه و اقردامات اساسری دارد.

می انگیید ،نوعی درک اصول اخالقری را بره وجرود مری آورد و

رشد جمعیت اصوال با مصیف منابع طبیعی و تولید زباله بی رو

حس زیباشناختی را تقویت مریکنرد ( .)1از جمیره متیییهرا

محیط زیست تث یی میگذارد ،این امی همچنرین برا ترنشهرا

مهم بیا پیش بینی رفتار انسران ،دانرش فرید دربراره مسرایل

محیطی مثل نابود تنوع زیستی ،آلودگی آب و هروا و افریایش

زیست محیطی است .دانش به منیله یک ضریورت بریا انجرام

فشار رو زمرینهرا زراعری وابسرته اسرت ( .)55روسرتاها و

موفقیت آمیی فعالیتها قیمداد میشود .در واقع دانش به مثابره

دشتها نیی دیگی بکی نیستند و آ ار تمدن امیوز که آلودگی و

ابیار جهت چییه شدن بی موانع روانشناختی نظیی ناآگاهی یرا

تخییب محیط زیست را با خود به ارمیان داشرته ،در همره جرا

اطالعات غیط به کار گیفته میشود .اگیچه دانش همیشه ترث یی

مشاهده میشود ( .)55در این بین تحقیقات حاکی از آن اسرت

مستقیم بی رفتار ندارد ،اما مکانیسمها دیگی را تقویت مری-

که غیظت باال کودها ،حشیه کشها و مواد دافرع حشریات در

کند که تیییی رفتار را تسهیل مریکنرد .در ایرن راسرتا کشرور،

خاک به عیت کشاورز ناصحیح ،بری رو آب آشرامیدنی ترا یی

دولت ،مدارس ،سرازمانهرا حفاظرت محریط زیسرتی ،میاکری

میگذارد ،این مواد به راحتی به آبها زیی زمینی و نهایتا آب-

بهداشتی و درمانی و  ...باید این موضوع را در اولویت قیار دهند

ها سطحی منتقل میشوند و باعث به خطری افترادن سرالمتی

و نگیانی بیا محیط زیست را در میاکی آموزشی تریوی دهنرد

میشود .تخمین زده شده است که بیش از  35درصد جمعیرت-

(.)4

ها روستایی از آبها زیی زمینی استفاده میکنند ،از ایرنرو
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آريانی و همکاران

حفاظت از آبها بالخص آبها زیی زمینی بسیار حائی اهمیرت

-9دانش ا یبخش :این نوع دانسرتن چگرونگی کسرب بیشرتیین

میباشد ( .)52همچنین منابع طبیعری از ضریور تریین منرابع

فواید محیطی را در بی میگیید (.)53

بیا زندگی روستایی میباشد .تعجبی ندارد کره اغیرب منراط

بهطور کیی آگاهی به سه صورت وجود دارد که عبارتاند از:

فقیی در کشور و مناطقی که کشاورز در آنهرا توسرعه نیافتره

-5آگاهی ساده زیست محیطری :در ایرن سرطح سراده اولیره از

است ،کمتیین هیینه را بیا منابع آبی زمرین اختصراص مری-

آگاهی ،میدم درک عمی از موضوع ندارند و در حقیقت تسیسل

دهند ( .)59تمامی موارد ذکی شده تنها نمونرههرا کروچکی از

و روابط درونی میان این موضوعات زیست محیطی را نمیدانند.

معضالت پیشیو و در حال گستیش محریط زیسرتی در منراط

-2دانش رفتار شخصی :سطح دوم از آگاهی که سطحی عمی تی

روستایی میباشد.

است همان دانش رفتار شخصی است که در حقیقت تیکیبری از

در راستا اهمیت توجه به دانش زیست محیطی میتوان گفت

آگاهی و عمل است .دانش رفتار شخصی هماننرد آگراهی سراده

امیوزه اهمیت محریط زیسرت و نقرش حیراتی آن در توسرعه و

است از این نظی که نیاز به دانش زیست محیطی عمی و مفصل

پیشبید کشورها ،از جمیه کشورها جهران سروم ،امری انکرار

نسبت به موضوع ندارد.

ناپذیی است .)56( .عالوه بی این حفاظت از محیط زیست جهرت

-9سواد زیست محیطی :سومین و آخیین سطح میباشد .سرواد

دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضیور است و در ایرن راسرتا،

زیست محیطی از آگاهی ساده و دانش رفتار شخصی متفاوت

مشارکت افیاد جهت نیل هیچه سییعتری و مناسربتری بره ایرن

است ،چون در این سطح اطالعرات و مهارتهرا واقعری (فکری

اهداف ضیور خواهد بود (.)51

کیدن و انجام دادن) بسیار بیشتی است (.)4

بیا حل معضالت زیست محیطی ،راه حلها گوناگونی مطیح

در طی تحقیقی در رابطه با آگاهی زیسرت محیطری نشران داده

شده است که اغیب این راه حلها ،تکنولوژیکی هستند ،امرا بره

شد که آگاهی و شناخت مسائل زیست محیطری ،متییری ترث یی

دلیل هیینهها زیاد این طیحها ،به دگیگونی شیوهها زندگی

گذار بی رفتارها زیست محیطی بوده و بیا اصالح و تصرحیح

افیاد و عمیکید زیست محیطی و راه حلها رفتار تاکید شده

کنش انسانی ،آموزش زیست محیطی ضریور بروده و تنهرا در

است (54و .)57از آن جا که دستیابی به محیط زیستی سالم در

پیتو این نوع آموزشهاست که بسریار از بحریانهرا زیسرت

هی کشور ،با آگاهی عموم میدم آن جامعه ارتباط دارد ،بنابیاین،

محیطی حل شده و توسعه پایدار محق میگیدد ( .)53اسرتین

آموزش میتواند در این امی بسیار مؤ ی باشرد .آگراهی در مرورد

و همکاران ( )2555اظهار میکنند که زنان در مقایسه با میدان

محیط زیست در سطوح مختیف و آگاهی از رویکیدها مختیف

به پیامها میبوط به وضعیت محیطی که بالقوه بیا خودشان،

در مورد مشکالت زیست محیطی و مشارکت در حل مسایل آن،

ساییین و گونهها دیگی اهمیت دارد حساستیند ( .)25اسکات

همگی قابییتهایی هستند کره تنهرا برا آمروزش کارامرد قابرل

و والنتس ( )2552نیی هیچگونه تفاوتی در جهت گیی نگریش

دستیابی است ( .)54صاحب نظیان الگویی تحت عنوان اشرکال

در دو جنس نیافتند .تنها معیمان مید در سطح آگاهی و دانرش

دانش زیست محیطی ارائه دادهاند که مشتمل بی سه نوع دانرش

نسبت به معیمان زن در سطحی باالتی قیار دارند .نتای مطالعره

میباشد؛

ایشان موید این بود که عمیکرید معیمران مرید و زن تقییبرا در

-5دانش نظامند :شامل دانش در مورد مسایل زیسرت محیطری

سطحی بیابی قیار دارد .امرا بیخری پژوهشرگیان نظیری اسرتگی و

میباشد.

وست ( ،)2555ویییرامی و جرانکی ( )2555وجرود تفراوتهرا

-2دانش میبوط به عمل :در این نوع معیومات به صورت واقعی و

جنسیتی را در جهت گیی ها نگیشی تایید کیدهاند و در طی

خودآگاهانه در دستیس است.

مطالعاتشان نشان دادهانرد کره زنران بیشرتی از مریدان دانرش و
نگیشها زیست محرور نشران مریدهنرد .تومراس و هروارد
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( )2555در پژوهشی به بیرسی اختالف شهی و روستا در دانرش

حمیدیان ( )5935در مطالعه خود تحت عنوان لریوم توجره بره

و عمل زیست محیطری پیداختنرد و تنروع در نگریش و دانرش

فیهنگ زیست محیطی دانشرجویان دانشرگاه تهریان نشران داد

زیست محیطی در میان شهیوندان شهی و روسرتایی را مرورد

دانشجویان دختی نسبت به دانشجویان پسی توجره بیشرتی بره

مطالعه قیار دادند .نتای مطالعه آنان نشان داد که آموزش ،سن،

محیط زیست دارند و با افیایش سطح تحصیالت حس مسئولیت

جنسیت و درآمد در دانش و عمل زیست محیطری ترث یی گرذار

پذیی و توجه افیاد به محریط زیسرت افریایش مرییابرد (.)26

است و در نهایت نتیجه گیفتند که موفقیت آموزشها زیسرت

صالحی عمریان و آقامحمرد ( )5947در تحقیقری کره تحرت

محیطی نیی به این عوامل بستگی دارد .داویدسرون و فییردبی

عنوان بیرسی دانرش ،نگریش و مهرارتهرا زیسرت محیطری

( )2552در نتیجه مطالعات خودت نتیجه گیفتند که بین زنران

معیمان آموزش ابتدایی اسرتان مازنردران ،نشران دادنرد از نظری

و میدان در زمینه موضوعات زیسرت محیطری مطریح شرده در

جنسیتی نگیش مثبرت زیسرت محیطری معیمران زن بیشرتی از

سررطح جهررانی ،تفرراوت معنرریدار وجررود نرردارد امررا در زمینرره

معیمان مید است و دانش زیست محیطی معیمان مید بیشرتی از

موضوعات زیست محیطی مطیح شده در سطح منطقرها برین

معیمان زن است ( .)21رضوانی و همکاران ( )5939در تحقیر

زنان و میدان تفاوت معنیدار وجود دارد و زنان سطوح بیشتی

خود نشان دادند که هیچه سن میبیران بهداشرت کمتری باشرد،

از توجه به این مسائل را بیان میکنند ( .)25پی زنگنه و الکان

سطح آگاهی زیست محیطی آنران بیشرتی اسرت .عرالوه بریاین

در پژوهشی آموزش زیست محیطی و دورنما وضعیت محریط

مطالعه ایشان حاکی از آن بود کره برین سرطح آگراهی زیسرت

زیست در اییان را مورد مطالعه قیار دادنرد و در آن بره بیرسری

محیطی میبیان بهداشت زن و مید تفاوت معنیدار وجود نردارد

مییان آگاهیهرا زیسرت محیطری اییانیران و توجره آنران بره

و هی چه سطح تحصیالت میبیان بهداشت براالتی باشرد ،سرطح

کیفیت محیط و توسعه پایدار در سطح کشور پیداختنرد .نترای

اگاهی زیست محیطی آنان نیی باالتی خواهد بود .همچنین هیچه

مطالعه نشان داد که مجموعها از فاکتورها مختیف در مییان

سابقه و سنوات خدمت میبیان کمتی باشد ،سرطح آگراهیهرا

آگاهیها زیست محیطی افیاد جامعه ترث یی گذارنرد کره از آن

زیست محیطی آنان نیی بیشتی است (.)9

جمیه میتوان به سطح سواد ،طول دوران تحصریل ،سرن محرل

به طور کیی میتوان گفرت ،آنچره در زمینره محریط زیسرت و

اقامت (شهی و روستایی) جنس ،مذهب ،نژاد ،سرطح درآمرد و

بحیانها زیست محیطی قابل تآمل است ،نقش و ا ری اسرت

نوع اشتیال اشاره نمود ( .)22صالحی ( )5941در طی تحقیقری

که آموزش در افیایش آگاهی و بهبود رفتارها زیست محیطری

به مطالعه نقطه نظیات و رفتارها زیست محیطی در ایریان در

و متعاقباً کاهش بحیانها دارد .اما مهمتی از همه بیرسری سرطح

جامعه آمار استانها گیالن ،مازندران و گیستان پیداخرت و

دانش زیست محیطی دست اندرکاران حروزه محریط زیسرت از

نشان داد گیوهها سنی مختیرف ،رفتارهرا زیسرت محیطری

جمیه بهورزان خانه بهداشت اسرت .میاکری بهداشرتی درمرانی و

متفاوتی را نشان میدهند .بدین معنی که افیاد نسرل قردیم در

خانهها بهداشت و نقش عنصی بهورز در فیایند بهبود رفتارها

مقایسه با نسل جدیرد از رفتارهرا زیسرت محیطری بیشرتی

مناسب زیست محیطی میتواند وسرییها بریا تیییری دانرش،

حمایت میکنند .از نقطه نظری آمروزش و تحصریالت ،مشرخص

نگیش و مهارتهایی باشد که جامعه امیوز  ،بیا رویارویی برا

گیدید که در نظام آموزشی اییان هی سیفصل آموزشی بره نرام

این بحیانها بدان نیازمند است .در ایرن راسرتا ارزیرابی سرطح

آموزش رفتارها زیست محیطی از آموزش دبسرتان گیفتره ترا

دانش زیست محیطی بهورزان خانهها بهداشرت و ارتقرا آن،

دانشگاه وجود ندارد .همچنین یافتهها تحقی ایشان بیانگی آن

میتواند به عنوان راهکار بسیار مهمی در زمینه حفاظت محریط

بود که بین میریان درآمرد افریاد و رفتارهرا زیسرت محیطری

زیست به شمار آید .بی این اساس در ابتدا با اسرتفاده از ادبیرات

ارتباط منفی وجود دارد (.)29

موضوعی و تحقیقی (کتب ،مقاالت ،پایان نامهها و  )...به کسرب
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اطالعات در زمینه دانش زیست محیطی پیداخته شد و پرس از

زمینه موضوع دانش زیست محیطی و همچنین یرک متخصرص

پی بیدن به اهمیت و کمبود مطالعرات در زمینره سرطح دانرش

تحقیقات آموزشری قریار گیفرت .آنگراه پرس از اخرذ نظییرات

زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت و در نظری گریفتن نمونره

اصالحی و تعدیل موارد مورد نظی آنان ،در اختیرار چنرد نفری از

پژوهشی و تردوین و آمراده سراز ابریار پرژوهش ،بره طیاحری

اعضا جامعه آمار به عنوان نمونه مقدماتی قیار گیفت و طب

تحقی اقدام گیدید .جهت رعایت مالحظات اخالقی ،اقداماتی از

نظییات اصالحی این گیوه نیی از میتبط بودن سؤاالت تحقی با

جمیه اخذ رضایت از شیکت کنندگان جهت شیکت در تحقیر ،

توجه به جامعه آمار مورد مطالعره اطمینران حاصرل شرد .در

محیمانه ماندن اسامی افیاد و در دستیس برودن محقر جهرت

نهایت پیسشنامه در قالرب  25گویره پرن گیینرها در بخرش

پاسخگویی به سؤاالت ،در نظی گیفتره شرد .نهایتراً در پرژوهش

اصیی و  1گویه در بخش اطالعات فید تدوین و بریا جمرع-

حاضی به ارزیابی مقایسها سطح دانش زیست محیطی بهورزان

آور دادهها به صورت انبروه در برین آزمرون شروندگان توزیرع

خانه بهداشت پیداخته شد تا مشخص گیدد که آیا در این زمینه

گیدید .سواالت بخش اصیی در طیف لیکیت  1درجها (کرامال

بین بهورزان تفاوت وجود دارد یا نه؟

موافقم ،موافقم ،نظی ندارم ،مخرالفم ،کرامال مخرالفم) تنظریم

روش بررسی

شده بود و امتیاز  1به گیینه کامال موافقم تعی میگیفرت و بره

پژوهش حاضی با هدف ارزیابی مقایسها سرطح دانرش زیسرت

همین منوال ادامه مییافت و در نهایت امتیاز  5به گیینه کرامال

محیطی بهورزان خانهها بهداشت انجام گیفرت .روششناسری

مخالفم تعی میگیفت .همچنین جهت سنجش پایرایی ابریار از

پژوهش از نظی راهبید اصیی :کمی؛ از نظری هردف :کراربید ؛ از

روش تنصرریف (دونیمرره کرریدن) بررا اسررتفاده از آزمررون آمررار

نظی راهکار اجیایی :میدانی؛ از نظی تکنیک تحیییی :توصریفی _

اسریییمن و روش تعیرین پایررایی برا اسررتفاده از ضرییب آلفررا

مقایسه ا بود .جامعه آمرار ایرن پرژوهش را تمرامی بهرورزان

کیونباخ ،بهیه گیفتره شرد و پایرایی ابریار برا روش تنصریف برا

خانهها بهداشت بخش میکی شهیستان شراهیندژ در سرال

استفاده از آزمرون آمرار اسریییمن  5/41و برا ضرییب آلفرا

 5931تشکیل میداد و حجرم آن بیابری برا  65نفری برود .روش

کیونباخ  5/46به دست آمد .دادهها جمع آور شرده در نریم

نمونهگیی از نوع تصادفی ساده بود .بیا این منظور برا کسرب

افیار  spss.vs.22وارد شد و قبل از اقدام به تجییره و تحییرل،

مجوز انجام پژوهش ،لیسرت بهرورزان خانره بهداشرت از میاکری

نیمال بودن توزیرع دادههرا برا اسرتفاده از آزمرون کولمروگیوف

بهداشتی درمانی دریافت شد و برا کرد گرذار اسرامی و انجرام

اسمیینف تک نمونها بیرسی گیدیرد و سریس برا اسرتفاده برا

قیعه کشی ،به نمونه گیی اقدام گیدید .حجم نمونه با توجّه به

استفاده از آزمونها  tدو گیوهی مستقل و آنالیی واریانس یک

مدل کیجسی _ مورگان و با در نظی گیفتن خطرا ،α = 5/51

راهه ( )ANOVAتجییه و تحییل شدند.

 91نفی در نظی گیفته شد .جهت سنجش میریان دانرش زیسرت

يافتهها

محیطی آزمون شوندگان از پیسشنامه محقر سراخته اسرتفاده

از بین بهورزان مورد بیرسی  97/5درصد ( 59نفی) مذکی42/3 ،

گیدید .به همین منظور ،در ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعی و

درصد ( 22نفی) مؤنث بودند 55/6 .درصد ( 6نفی) دارا مدرک

تحقیقی و رویه استخیاج اجیا متیییها مورد اندازهگیی از

تحصییی سیکل 42/3 ،درصد ( )22دیییم 55/6 ،درصد ( 6نفری)

مبررانی تئرروریکی موضرروع پیسشررنامه سررنجش دانررش زیسررت

کاردانی و  6( 55/6نفی) دارا مدرک کارشناسری بودنرد و 2/3

محیطی در دو بخش اطالعات فید و بخش سؤاالت اصیی تهیه

درصد ( 5نفی) مدرک تحصییی خود را ذکی نکیده بود .عالوه بری

گیدیررد .برریا رواسرراز پیسشررنامه طیاحرری شررده از روایرری

این  22/3درصد ( 4نفی) در دامنه سنی  25ترا  95سرال95/6 ،

محتوایی استفاده شد ،بدین منظور پیسشنامه در اختیار دو ترن

درصد ( 55نفی) در دامنه سنی  95تا  65سال و  54( 61/7نفی)

از اساتید روانشناسی و عیوم تیبیتی و دو ترن از متخصصران در

در دامنه سنی  65سال بره براال قریار داشرتند .همچنرین 24/4
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درصد ( 55نفی) دارا سابقه خردمت کمتری از  55سرال22/3 ،

سنی  25تا  95سال 95 ،تا  65و  65سال به باال تفکیک شدند.

درصد ( 4نفی) دارا سابقه خدمت  55تا  25سال 63/2 ،درصد

جهت تجییه و تحییل این فیضیه با توجه به مقایسه میانگین-

( 51نفی) دارا سابقه خدمت باالتی از  25سال بودنرد و  2نفری

ها در بین سه گیوه و همچنرین نیمرال برودن توزیرع متییری از

( 1/7درصد) مییان سابقه و سنوات خدمت خود را ذکری نکریده

آزمون آنالیی واریانس یک راهه استفاده گیدید .سنجش بیابری

بودند.

واریانسها خطا متییی وابسرته برا اسرتفاده از آزمرون لرون،

فیضیه اول :سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته بره سرن

نشان داد که سطح خطا آمار لون بریر تری از  5/51اسرت

آنها متفاوت است.

( .)P<5/51بنررابیاین واریررانس خطررا ایررن متیییهررا در بررین

بیا مقایسه سطح دانش زیست محیطی ،بهورزان در سه گریوه

بهورزان هی سه گیوه با هم بیابی است.

جدول  -1نتايج تحلیل واريانس يک راهه برای اثر سن بر دانش زيست محیطی بهورزان
Table 1- One-Way ANOVA for Effect of Age on Environmental Knowledge

متغیر و منبع

df

مجموع مجذورها میانگین مجذورها

بین گیوهی

2

545/16

45/27

درون گیوهی

92

734/33

26/35

کل

96

317/16

-

معنیداری

F
9/22

*

5/563

P>5/51. **P>5/55

*

طب جدول  5مالحظه میگیدد که بین سه گیوه سنی بهورزان

تفاوت مؤلفه سطح دانش زیست محیطی در برین سره گریوه

در مؤلفرره سررطح دانررش زیسررت محیطرری (،F)2،92(=9/22

سنی  25تا  95سال 95 ،تا  65سال و  65سال به باال از آزمون

 )P>5/51تفاوت معنیدار وجود دارد .بیا پی بیدن به کیفیت

تعقیبی فیشی بهیه گیفته شد.

جدول  -3نتايج آزمون تعقیبی فیشر برای مقايسه بهورزان دامنه سنی مختلف
Table 2: Fisher's follow-up test for comparing different age-matrices

متغیر
دانش زیست محیطی

دانش زیست محیطی

گروهها
گیوه  95تا  65سال با گیوه 65
سال به باال
گیوه  65سال به باال با گیوه 95
تا  65سال

اختالف میانگین

خطای انحراف معیار

سطح معنیداری

6/75

5/31

5/52

-6/75

5/31

5/52

طب جدول  2مالحظه میگیدد کره دو گریوه بهرورزان دامنره

گیوه دامنه سنی  65سرال بره براال ( )64/14مریباشرد ،نتیجره

سنی  95تا  65سال و گیوه بهورزان دامنه سنی  65سال به باال

گیفته میشود بهورزانی که در دامنه سنی  95تا  65سال مری-

در مؤلفه دانرش زیسرت محیطری در سرطح اطمینران  5/31برا

باشند در مقایسه با بهورزان گیوههرا سرنی دیگری ،بره میریان

همدیگی تفاوت معنیدار دارند .با عنایرت بره ایرن کره میرانگین

بیشتی دانش زیست محیطی را دارا میباشند.

گیوه دامنه سنی  95ترا  65سرال ( )15/27بیشرتی از میرانگین
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فیضیه دوم :سطح دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سطح

واریانسها خطا متییی وابسرته برا اسرتفاده از آزمرون لرون،

تحصیالت ایشان متفاوت است.

نشان داد که سطح خطا آمار لون بریر تری از  5/51اسرت

جهت تجییه و تحییل این فیضیه با توجه به مقایسه میانگین-

( .)P<5/51بنررابیاین واریررانس خطررا ایررن متیییهررا در بررین

ها در بین چهار گریوه دارا مردرک تحصرییی سریکل ،دیرییم،

بهورزان هی سه گیوه با هم بیابی است و از این این حیث تفاوتی

کاردانی و کارشناسی و همچنین نیمرال برودن توزیرع متییری از

بین آنها وجود ندارد.

آزمون آنالیی واریانس یک راهه استفاده گیدید .سنجش بیابری

جدول  -3نتايج تحلیل واريانس يک راهه برای اثر میزان سواد بر دانش زيست محیطی بهورزان
Table 3- One-Way ANOVA Results for Effects of Literacy on Environmental Knowledge

متغیر و منبع

df

مجموع مجذورها میانگین مجذورها

بین گیوهی

9

252/96

75/74

درون گیوهی

95

727/77

26/21

کل

99

365/55

-

معنیداری

F
2/35

*

5/51

*P>5/51. **P>5/55

همانطور که در جدول  9آمده است ،مالحظه میگیدد که بین

بیدن به کیفیت تفاوت مؤلفه سطح دانش زیست محیطری در

چهار گیوه بهورزان در مؤلفره سرطح دانرش زیسرت محیطری

بین چهار گیوه دارا مدرک تحصییی سیکل ،دیییم ،کراردانی و

( )P>5/51 ،F)9 ،95( =2/35تفاوت معنیدار وجود دارد .بیا پی

کارشناسی از آزمون تعقیبی فیشی بهیه گیفته شد.

جدول  -3نتايج آزمون تعقیبی فیشر برای مقايسه بهورزان دارای مدرک تحصیلی مختلف
Table 4- Fisher's follow-up test for comparing of health house workers with different degrees

متغیر

گروهها

دانش زیست

گیوه دارا مدرک سیکل با گیوه

محیطی

دارا مدرک دیییم

دانش زیست

گیوه دارا مدرک دیییم با گیوه

محیطی

دارا مدرک سیکل

اختالف

خطای انحراف

سطح معنی-

میانگین

معیار

داری

4/39

2/47

5/55

-4/39

2/47

5/55

طب جدول  6مالحظه میگریدد کره دو گریوه بهرورزان دارا

که دارا مدرک تحصییی سیکل میباشند در مقایسه با بهورزان

مدرک تحصییی سیکل و مدرک تحصییی دیییم در مولفه دانش

دارا مدرک تحصییی دیییم ،به مییان بیشرتی دانرش زیسرت

زیست محیطری در سرطح اطمینران  5/31برا همردیگی تفراوت

محیطی را دارا میباشند.

معنیدار دارند .با عنایت به این که میانگین گیوه دارا مردرک

فیضیه سوم :بین سطح دانش زیست محیطی بهرورزان مرذکی و

تحصییی سیکل ( )19/71بیشتی از میانگین گیوه دارا مردرک

مؤنث تفاوت وجود دارد.

تحصییی دیییم ( )64/45است ،نتیجه گیفته میشرود بهرورزانی
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جهت تجییه و تحییل این فیضیه با توجه به مقایسه میانگین-

هم چنین نیمال بودن توزیع متییری دانرش زیسرت محیطری ،از

ها در بین دو گیوه مستقل بهرورزان مرذکی و بهرورزان مؤنرث و

آزمون  tدو گیوهی مستقل استفاده گیدید.

جدول  -1مقايسهی میانگین دو گروه مستقل بهورزان مذکر و بهورزان مؤنث
Table 5- Comparison between two independent groups of male and female health house workers

میانگین (انحراف

متغیر

گروه

دانش زیست

مذکی

)6/44( 61/95

محیطی

مونث

)3/11( 31/33

برابری واريانس در آزمون
مقدار T

لون

استاندارد)

F

sig

5/592

5/44

درجه آزادی

-2/45

معنیداری

5/55

99

نتیجه تجییه و تحییل فیضریه (جردول  )1نشران داد کره برین

جهت تجییه و تحییل این فیضیه با توجه به مقایسه میانگین-

بهورزان مذکی و بهورزان مؤنث در زمینه دانش زیست محیطری

ها در بین سه گریوه دارا سرابقه خردمت کمتری از  55سرال،

تفاوت معنیدار وجود دارد( .)P=>5/51 ،t=-2/45برا توجره بره

سابقه خدمت  55تا  25سال و سابقه خدمت  25سال به براال و

این که میانگین دانش زیست محیطی بهورزان مؤنرث ()63/77

هم چنین نیمال بودن توزیع متییی از آزمون آنالیی واریانس یرک

بیشتی از میانگین دانش زیست محیطی بهورزان مذکی ()61/95

راهه استفاده گیدید .سنجش بیابی واریانسها خطا متییری

است ،نتیجه گیفته میشود تفاوت معنیدار مشاهده شده به نفع

وابسته با استفاده از آزمون لرون ،نشران داد کره سرطح خطرا

بهورزان مؤنث است و سرطح دانرش زیسرت محیطری بهرورزان

آمار لون بیر تی از  5/51است ( ،)P<5/51بنابیاین واریرانس

مؤنث در سطح باالتی از سطح دانرش زیسرت محیطری بهرورزان

خطا این متییی در بین بهورزان هی سه گیوه با هم بیابی است

مذکی قیار دارد.

و از این این حیث تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

فیضیه چهارم :بین سطح دانش زیست محیطری بهرورزان خانره
بهداشت بسته به سابقه و سنوات خدمت ایشران تفراوت وجرود
دارد.
جدول  -6نتايج تحلیل واريانس يک راهه برای اثر میزان سابقه خدمت بر دانش زيست محیطی بهورزان
Table 6- One-way ANOVA for the Effect of Service Experience on Environmental Knowledge

متییی و منبع

df

مجموع مجذورها

میانگین مجذورها

بین گیوهی

2

233/73

563/43

درون گیوهی

95

414/39

25/43

کل

92

314/72

-

معنی دار

F
4/46

**

5/556

P>5/51. **P>5/55

*

همانطور که در جدول  4آمده است ،مالحظه میگیدد که بین

بیدن به کیفیت تفاوت مؤلفه سطح دانش زیست محیطری در

سه گیوه بهرورزان در مؤلفره سرطح دانرش زیسرت محیطری

بین سه گیوه دارا سابقه خدمت کمتی از  55سال 55 ،ترا 25

( )P=5/55 ،F)2،95(=4/46تفاوت معنیدار وجود دارد .بریا پری

سال و باالتی از  25سال از آزمون تعقیبی فیشی بهیه گیفته شد.

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،پاییز 96

33

آريانی و همکاران

جدول  -3نتايج آزمون تعقیبی فیشر برای مقايسه بهورزان دارای سنوات خدمت متفاوت
Table 7-Fisher's follow-up test for comparing health house workers with different service Experience

متغیر

گروهها

دانش زیست

گیوه دارا سابقه کمتی از  55سال

محیطی

با گیوه دارا سابقه  55تا  25سال

دانش زیست

گیوه دارا سابقه  55تا  25با گیوه

محیطی

سابقه بیشتی از  25سال

اختالف

خطای انحراف معیار

سطح معنیداری

-1/71

2/25

5/55

7/15

2/56

5/556

میانگین

طب جدول  7مالحظه میگیدد که برین گریوه بهرورزان دارا

همکاران مبنی بی اینکه هیچه سن میبیان بهداشت کمتی باشد،

سابقه کمتی از  55سال با گیوه بهورزان دارا سابقه خدمت 55

سطح آگاهی زیست محیطی آنران بیشرتی اسرت ( ،)9برا یافتره

تا  25سال در سطح اطمینان  5/31و گیوه بهورزان دارا سابقه

صالحی مبنی بی اینکه گیوهها سنی مختیف ،رفتارها زیست

بیشتی از  25سال با گیوه بهورزان دارا سرابقه خردمت  55ترا

محیطی متفاوتی را نشران میدهنرد ()29؛ همخروان اسرت .در

 25سال در سطح اطمینان  5/33در مؤلفه سطح دانش زیسرت

راستا تبیین این یافته به نظی میرسد چندین دهه گذشته بره

محیطی با همدیگی تفاوت معنریدار دارنرد .همچنرین بهرورزان

وضعیت آموزش زیست محیطی افیاد و به ویژه بهرورزان خانره-

دارا سنوات خدمت بین  55تا  25سال ( )19/21در مقایسه با

ها بهداشت به عنوان یکی از اهریمهرا تا ییگرذار در تحقر

بهررورزان دارا سررابقه خرردمت بیشررتی از  25سررال ( )67/79و

اهداف آموزش زیسرت محیطری از طییر اجریا بینامرههرا

بهورزان دارا سابقه خدمت کمتی از  55سال ( ،)67/15دانرش

آموزش ضمن خدمت و یا بیگریار دورههرا آموزشری توجره

زیست محیطی بیشتی دارا میباشند.

چندانی نشده ،در دورها کوتاه آموزشها زیست محیطی اجیا

بحث و نتیجه گیری

شده و دوباره در یکی دو دهه اخیی چنین بینامههایی بره دسرت

با توجه بره ایرن کره بهرورز میاکری بهداشرتی یکری از مشراغل

فیاموشی سییده شدهاند و یا این که از بار کیفری آنهرا کاسرته

تا ییگذار در توسعه ابعاد زیست محیطی جامعره اسرت و انجرام

شده است و در نتیجه نییوها جوان و جدید که جذب میاکی

اقداماتی مستمی و فیاگیی در جهت آگاهی بخشی دانش زیسرت

بهداشتی درمانی و خانه بهداشت شدهاند سطح آگراهی زیسرت

محیطی به بدنه جامعه (از طیی بهورزان) ضیور است؛ در این

محیطی پایینی همچون نییوها سالخوردها که در گذشتها

راستا تشوی و تیغیب بهورزان خانهها بهداشت مریتوانرد بره

دور جذب اینگونه میاکی شدهاند دارا میباشند.

عنوان راهکار بسیار مهمی در زمینه حفاظت محیط زیسرت بره

نتیجه تجییه و تحییل فیضیه دوم پژوهش نشان داد؛ سطح

شمار آید .لذا پژوهش حاضی با هدف بیرسری مقایسرها سرطح

دانش زیست محیطی بهورزان بسته به سطح تحصریالت ایشران

دانش زیست محیطی بهورزان خانه بهداشت انجام گیفت.

متفراوت اسررت ،برردین معنرری کره بهررورزانی کرره دارا مرردرک

نتیجه تجییه و تحییل فیضیه اول نشران داد؛ سرطح دانرش

تحصییی سیکل میباشند در مقایسه برا بهرورزان دارا مردرک

زیست محیطی بهورزان بسته به سن آنها متفاوت است ،بردین

تحصییی دیییم ،به مییان بیشتی دانش زیست محیطری را دارا

معنی که بهورزانی که در دامنه سنی  95تا  65سال مریباشرند

هستند .این یافته با نتیجه مطالعه رضوانی و همکاران مبنری بری

در مقایسه با بهورزان گیوهها سنی دیگی (گیوه  25تا  95سال

اینکه هی چه سطح تحصریالت میبیران بهداشرت براالتی باشرد،

و گیوه  65سرال بره براال) ،بره میریان بیشرتی دانرش زیسرت

سطح اگاهی زیست محیطی آنان نیی براالتی خواهرد برود [ ،]9برا

محیطی را دارا میباشند .این یافته با نتیجه مطالعره رضروانی و

یافته حمیدیان مبنی بی این که با افیایش سطح تحصیالت حس
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مسئولیت پذیی و توجه افیاد به محیط زیست افیایش مییابرد

()25؛ همخوان است .در راستا تبیین این یافته میتوان گفرت

()26؛ ناهمخوان است و با یافته پی زنگنره و الکران مبنری بری

باال بودن دانش زیست محیطی بهورزان زن نسبت بره بهرورزان

اینکه مجموعها از فاکتورها مختیف در میریان آگراهیهرا

مید ،دالیل متفاوتی میتواند داشته باشد .نسبت به نقرش زنران

زیست محیطی افیاد جامعه تث یی گذارند که از آن جمیه میتوان

در حفاظت از محیط زیست ،نظیات متفاوتی وجود دارد کره در

به سطح سواد آنان اشاره کید ( ،)22همخوان است .در راسرتا

مجموع اشاره به بیتی نقش زنان در مقایسره برا نقرش مریدان

تبیین این یافته به نظی میرسد که اگیچه سواد بهرورزان براالتی

است .در تبیین این یافته میتوان به چند مرورد از ویژگریهرا

رفته و به مدارک تحصییی باالتی دست یافتهانرد امرا در طرول

زنان در این راستا اشاره کید:

دوران تحصیل خود به شیوه چشم گیی در معیض اطالعرات و

الف -حمایت فطی و غییی از محیط زیست :بیخری معتقدنرد

آگاهیها زیست محیطری در محریط آموزشرگاه و دانشرگاه و

زنان به واسطه دارا بودن ویژگی مادرانه ،نگیشها همسوتی برا

میاکی آموزش عالی قیار نگیفتهاند و در نتیجه باال رفرتن سرطح

طبیعت و هدف آفیینش میبینند و لذا به طور غییی و فطری

سواد آنان باعث باالتی رفتن سطح آگاهیهرا زیسرت محیطری

گیایش دارند که دلسوزانهتی از میدان در اندیشره حفرظ محریط

آنان نشده است.

زیست باشند؛ به عنوان مثال :زنان در طول تاریخ نشان دادهانرد

نتیجه تجییه و تحییل فیضیه سوم پژوهش نشان داد؛ برین

کرره عالقررها برره شررکار و کشررتن حیوانررات ندارنررد .همچنررین

سطح دانش زیست محیطی بهورزان مذکی و مؤمث تفاوت وجود

یوسفیان بی اساس مطالعات خود اظهار میکنرد ،تجیبیراتی کره

دارد ،بدین معنی که بهورزان مؤنث از نظی دانش زیست محیطی

زنان در استفاده از منابع طبیعی دارند؛ بیخی بیتی زنران را در

در وضعیت بهتی نسبت به بهورزان مذکی قیار دارند .این یافتره

حفظ محیط زیست ،به واسطه زن بودن آنان نمیدانند ،بیکه آن

با نتیجه پژوهش رضوانی و همکاران مبنی بی این که بین سرطح

را به تجیبیاتی که در زمینه اسرتفاده از منرابع داشرته و دارنرد؛

آگاهی زیست محیطی میبیان بهداشت زن و مید تفاوت معنری-

نسبت میدهند .به باور این گیوه ،تقسیم بند جنسیتی کار بی

دار وجود ندارد ( )9و با یافته صالحی عمیان و آقامحمد مبنی

اساس شیایط اجتماعی صورت میگیید ،به زنران نقرشهرایی را

بی اینکه دانش زیست محیطی معیمان مید بیشتی از معیمان زن

واگذار کیده که آنان را به سمت مدیییت منرابع طبیعری سرو

است ()21؛ نراهمخوان و برا نتیجره مطالعره حمیردیان کره در

داده است ()24؛ به عنوان مثال مدییان خانه تصمیم مریگیینرد

مطالعه خود نشان داد دانشجویان دختی نسربت بره دانشرجویان

که چه نوع ماده غذایی و به چه مییان خییدار کنند.

پسی توجه بیشتی به محیط زیست دارند ()26؛ با نظی استین و

ب -آسرریب پررذیی بررودن از آلررودگی محرریط زیسررت :مطالعررات

همکاران مبنی بی این که زنان در مقایسه با میدان به پیرامهرا

اپیدمیولوژ در بسیار از کشورها نشران دهنرده جهرشهرا

میبوط به وضعیت محیطی که بالقوه بیا خودشران ،سراییین و

سییع در بیوز بیخی بیمار ها در این جوامع است .ابیاهیمی در

گونهها دیگی اهمیت دارد حساستیند ( ،)25با یافتره تحقیر

تحقیقی اظهار میدارد که مییان بیخی سیطانهرا در خرانمهرا

استگی و وسرت ( ،)2555ویییرامی و جرانکی ( )2555کره وجرود

طی سالها گذشته رشد داشته است .بنابیاین ،همانگونه کره

تفاوتها جنسیتی را در جهت گیی ها نگیشی تایید کیده-

گفته شد ،زنان به واسطه ویژگیهرا خراص خرود ،بیشرتی بره

اند و مطالعه ایشان نشانگی این بوده کره زنران بیشرتی از مریدان

طبیعت و حفظ آن عش میورزنرد و ایرن عالقره را از راههرا

دانش و نگیشها زیست محور از خود نشان میدهنرد و برا

مختیف مانند کسب دانش زیست محیطی ،رفتار مناسب زیست

نظی دایویدسون و فیدبی

( )2555که بی اساس مطالعات خرود

محیطی و  ...به ا بات رساندهاند (.)21

اظهار میکنند زمانی که تفاوت دو جنس را در مورد موضروعات

نتیجه تجییه و تحییل فیضیه چهارم نشان داد؛ سطح دانش

زیست محیطی که در سطح منطقرها مطریح اسرت بسرنجیم،

زیست محیطی بهورزان خانهها بهداشرت بسرته بره سرابقه و

زنان سطوح بیشتی از توجه به این مسرائل را بیران مریکننرد

سنوات خدمت ایشان متفاوت است .بدین معنی که بهورزانی که
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دارا سنوات خدمت بین  55تا  25سال هستند در مقایسره برا
بهورزان دارا سابقه خدمت  25سال بره براال و بهرورزان دارا
سابقه خدمت کمتی از  55سال ،دانش زیست محیطی بیشرتی
دارا میباشند .این یافته در راستا مطالعه رضروانی و همکراران
مبنی بی اینکه هیچه سابقه و سنوات خدمت میبیان کمتی باشد،
سطح آگاهیها زیست محیطی آنان نیی بیشتی خواهد بود ()9
میباشد .در راستا تبیین این یافته بره نظری مریرسرد اگیچره
سنوات خدمت بهورزان باالتی رفته امرا در طرول دوران خردمت
خود به شیوه چشم گیی در معریض اطالعرات و آگراهیهرا
زیست محیطی در محیط کار قیار نگیفتره و همچنرین دوره-
ها ضمن خدمتی که در این زمینه گذراندهاند از کیفیرت الزم
بیخوردار نبوده و در نتیجه باال رفتن سنوات خدمت آنان باعرث
باالتی رفتن سطح آگاهیها زیست محیطی آنان نشرده اسرت.
در پایان با توجه به معنیدار بودن تفاوت سرطح دانرش زیسرت
محیطی بهرورزان؛ ترالش بریا براال بریدن و همسرطح سراز
آگاهیها زیست محیطری بهرورزان و متعاقبرا نهادینره کریدن
رفتارها حفظ محیط زیست از طیی بیگیار دورهها ضمن
خرردمت بررا کیفیررت ،بیگرریار کارگرراههررا آموزشرری ،بیگرریا
همایشات میری و برین المییری و تهیره بیوشرور و کتابچرههرا
آموزشی در حوزه دانرش زیسرت محیطری و تشروی و تیغیرب
بهورزان بیا شیکت در اینگونه فعالیتها ،پیشنهاد میگیدد.
تشکر و قدردانی
از بهورزان میاکی خانه بهداشت که برا همکرار مشرتاقانه خرود
موجبرات تردوین پرژوهش حاضری را فریاهم آوردنرد و از داوران
محتیم نیی که وقت ارزشمند خویش را صیف ارزیابی این مقالره
میکنند تشکی و قدردانی میشود.
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