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  23/1/86 : پذیرش مقاله،15/11/85:دریافت مقاله
Ø  مان جهانی بهداشت ساز.  با عوامل شیمیائی، فیزیکی و میکروبیولوژیک رخ میدهدهه هاي محیطی معموالًمواج :مقدمه

با .  عامل از این عوامل محیطی تلقی میشود7 عامل خطر را محاسبه نموده که 25 خود بار منتسب به 2002در گزارش سال 
توجه به اینکه در خصوص موضوع آلودگی محیط زیست مطالعه اي جامع در تهران صورت نگرفته است این مطالعه به منظور 

ن از آلودگی هاي زیست محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه و تعیین منابع اطالعاتی آنان بررسی آگاهی ساکنین شهر تهرا
  .انجام شد
Øسال شهر تهران انجام شده است18 نفر از ساکنین باالي 1596بر روي مطالعه حاضر بصورت مقطعی  : مواد و روشها . 

براي تعیین ارتباط متغیرهاي . نی جمع آوري گردیدداده ها به روش مصاحبه تلف. بودتصادفی ساده گیري بصورت  نحوه نمونه
با سؤاالت در هر حیطه  روایی. شد   و حدود اطمینان آن استفادهOR ن کاي دو و در صورت لزوم از شاخصآزمو ی ازیفک

زیه  با استفاده از روش تجسؤاالت در هر حیطه  پایایی ساختاري.قرار گرفتبررسی  مورد آلفاي کرونباخاستفاده از شاخص 
  .تحلیل مولفه هاي اصلی بررسی گردید

Øاز افراد مورد بررسی داراي آگاهی مناسب در زمینه آلودگیهاي زیست % 2/54 نتایج نشان داد در مجموع : یافته ها
، افراد داراي تحصیالت ) سال20تا  18گروه سنی ( آگاهی زنان، جوانان. محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه بوده اند

 سطح دکترا، ساکنین غرب و شمال شهر و کسانی که منبع کسب اطالعات آنها در این مورد رادیو و تلویزیون دانشگاهی در
اختالف آگاهی افراد مورد بررسی در مورد آلودگیهاي زیست محیطی و عوارض بهداشتی . بوده در این زمینه بیشتر بوده است

  . اري معنی دار بوده استمربوطه با تحصیالت و منبع کسب اطالعات آنها از نظر آم
Ø  با توجه به یافته هاي این مطالعه گرچه آگاهی شهروندان تهرانی در مورد برخی از موضوعات :نتیجه گیريبحث و 

زیست محیطی و نهادهایی که در زمینه کنترل آلودگیهاي زیست محیطی در کشور فعالیت دارند پایین به نظر میرسد اما در 
با . مشکالت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا مناسب ارزیابی می گردددر هران در این زمینه به ویژه مجموع آگاهی مردم در ت

بدلیل گسترش زندگی ماشینی به , توجه به اهمیت نقش عوامل زیست محیطی در سالمتی جوامع و افزایش روز افزون آنها
انجام مطالعات .  پژوهشهاي مختلفی انجام شودویژه در شهرهاي بزرگ کشور الزم است جهت شناسائی و کنترل این عوامل

   .مداخله اي جهت پیدا کردن راهکار مناسب و عملیاتی کردن آنها از اولویت بسیار باالیی در این زمینه برخوردار است
Ø تهران آلودگی هاي زیست محیطی، آگاهی، منابع اطالعاتی: واژگان کلیدي ،  
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  مقدمه
 4ده که ساالنه حدود سازمان جهانی بهداشت تخمین ز

میلیون کودك در اثر بیماریهاي اسهالی جان خود را از دست 
 نیم میلیون نفر در اثر عوارض آلودگی هوا بطور .دهند می

زودرس مرگ را تجربه میکنند و تعداد مشابهی نیز در اثر 
 همگی آنها .دهند سوانح و حوادث جان خود را از دست می

این سازمان در گزارش . وندجزء عوامل محیطی قلمداد میش
 عامل خطر را محاسبه 25 خود بار منتسب به 2002سال 

  ). 1( دنشو  عامل از این عوامل محیطی تلقی می7نموده که 
 میلیارد نفر از 2/1گفته میشود که در مقیاس جهانی حدود 

 میلیارد نفر از خدمات جمع آوري 2آب آشامیدنی سالم و افزون بر 
گزارشهاي دیگر حکایت از . ضالب محروم هستندو دفع بهداشتی فا

آن دارد که براي هر یک نفر از پنج  نفر ساکنین کره زمین داشتن 
. آب کافی براي آشامیدن و استحمام مسئله مرگ  و زندگی است

 ابتال به بیماریهاي ناشی ازاثر  میلیون نفر در 25 تا 10هر سال 
  . )2(  آب جان خود را از دست می دهندآلودگی

گرچه در گذشته فقط خطرات طبیعی نظیر سیل، طوفان، 
زلزله، عوامل بیولوژیک و سایر عوامل طبیعی حیات بشر را 

 دیگري امروزه عوامل خطرزاي مدرن  ولینمودند تهدید می
در بعضی از موارد بر عوامل طبیعی پیشی اند که پیدا شده 
ب شهري  میلیارد مترمکعب فاضال6/4ساالنه بیش از . گرفته اند

 میلیارد مترمکعب روان آبهاي کشاورزي تولید 27و صنعتی و 
 تن 27650 میلیون تن کود شیمیایی و25مصرف . شود می

 تن زباله 38000انواع آفت کشها در سال همراه با تولید روزانه 
 تن زباله بیمارستانی در نهایت به محیط زیست و 253شهري و 

  ). 2( بندبه ویژه منابع آبی کشور راه می یا
 75صنایع مستقر درحوزه دریاي خزر با مصرف ساالنه 

 میلیون متر مکعب فاضالب را 50میلیون متر مکعب آب حدود 
از  میلیون متر مکعب 30نمایند حدود  تولید و روانه محیط می

 با آالیندگی زیاد و بدون هیچگونه تصفیه اي وارد این فاضالب
 میلیون متر مکعب از 300همچنین ساالنه حدود . دریا میگردد

راهی , فاضالب تصفیه نشده شهر ها پس از تخلیه به رودخانه ها
  ).3(دریاي خزر میگردد 

گرچه دولت ها وظیفه حفظ و ارتقاء سالمت مردم را بر 
تا زمانیکه زبان مشترکی بین مردم به عنوان , عهده دارند

گیرندگان خدمت و سیستم هاي ارائه دهنده خدمات وجود 
در این رابطه را ته باشد، نمیتوان انتظار توفیق چندانی نداش
 ،اما موضوع این است که تا چه حد میتوان به همکاري. داشت

 و مهمتر اینکه میزان  اساساً.تعاون و همفکري جامعه دل بست
آگاهی جامعه نسبت به موضوعات محیط زیست چقدر بوده و تا 

مت خود مطلع چه اندازه از ارتباط تنگاتنگ موضوع با سال
اتخاذ هر نوع . هستند و چه دید و نگرشی نسبت به آن دارند

تصمیم و راه حلی جهت کنترل آلودگیها  بدون آگاهی از 
اطالعات مردم در رابطه با مسایل محیط زیست و بدون اطالع 

 مسیر نیل به ،از فرهنگ و باور غالب جامعه در خصوص موضوع
این انجام مطالعه اي با این بنابر. هدف را طوالنی تر می نماید

مضمون که اطالعاتی پایه اي را در اختیار برنامه ریزان و 
بهتر در جهت رفع , مسولین امر گذاشته که با تکیه بر این نتایج
از .  ضروري می باشد،مشکالت و کنترل آلودگی همت گمارند

. سوي دیگر نقش مردم در توسعه کامالً به اثبات رسیده است
این نقش که در برنامه هاي توسعه نیز مورد نظر پررنگ شدن 

مسئوالن و دست اندرکاران می باشد، زمانی امکان پذیر است 
با توجه (که آحاد مردم نسبت به شرایط مطلوب محیط زیست 

آگاهی کافی داشته باشند و دسترسی به ) به استاندارد ها
اگر میزان . شرایط مطلوب را نیز حق شهروندي خود بدانند

اهی مردم در این زمینه کافی باشد، دستیابی به شرایط آگ
مطلوب را تنها وظیفه دولت نمیدانند، بلکه تاثیر فعالیت هاي 

  .خود را نیز مورد توجه قرار خواهند داد

  مواد و روشها
 تحلیلی بوده -و توصیفیمطالعه حاضر بصورت مقطعی 

 سال در 18ساکنین باالي  در این مطالعه جامعه هدف .است
 1536حجم نمونه الزم جهت انجام مطالعه  .شهر تهران بوده اند
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جهت .  نفر افزایش داده شد1600نفر تعیین شد که به 
اطمینان از حصول تعداد نمونه الزم در هریک از چهار منطقه 

عمل نمونه گیري به ) شمال، جنوب، غرب، شرق( شهر تهران
انجام ) ه نفر از هر منطق400انتخاب ( هصورت طبقه بندي شد

به منظور انتخاب نمونه ها شماره تلفن منازل تهران را . گردید
 شماره تلفن 80از شرکت مخابرات تهران بدست آورده و روزانه 

به صورت نمونه گیري تصادفی ساده بدون جاگذاري از آن 
فرد پرسشگر در تماس با منازل ابتدا با . استخراج میشد

 می کرد و پس از سرپرست خانواده حاضر در منزل صحبت
معرفی خود، جهت جلب مشارکت ایشان هدف کلی مطالعه را 

پس از جلب مشارکت سرپرست . بطور خالصه بیان می نمود
عمل نمونه گیري تصادفی را میان اعضاي خانواده , خانواده

به این نحو که تاریخ تولد کلیه اعضاي خانواده . انجام میداد
 که تاریخ تولد وي به روز حاضر در منزل را می پرسید و فردي

 سال سن می 18مصاحبه نزدیکتر می بود به شرطی که باالي 
چنانچه کسی گوشی را برنمی داشت و . داشت انتخاب می شد

حضور نداشت مجدداً در ) پدر یا مادر خانواده(یا فرد سرپرست 
همان روز با شماره فوق تماس گرفته می شد و در صورت عدم 

  . ، جایگزینی انجام می شددسترسی در تماس دوم
 15 حدود  درزمان هر مصاحبه و جمع آوري اطالعات

 بعد از 8 تا 4زمان مناسب براي مصاحبه بین ساعت . دقیقه بود
از طرف دیگر چون . در نظر گرفته شد)  ساعت4روزي (ظهر 

همه تماس ها منجر به انجام مصاحبه نمی شد و ممکن بود 
) تجاي یا اداري(راکز غیر مسکونی بعضی از شماره ها مربوط به م

باشد که مورد نظر این طرح نبودند یا در بعضی منازل به دلیل 
عدم حضور سرپرست، انجام مصاحبه به زمان دیگري موکول می 

 نفر 3در مجموع هر پرسشگر در هر ساعت میتوانست تنها با . شد
در زمان انجام مصاحبه ها یک نفر فرد ناظر بر . مصاحبه کند

از مصاحبه % 10ت جمع آوري داده ها نظارت داشته و روزانه صح
هاي روز گذشته هر یک از پرسشگران را مورد مصاحبه مجدد 
قرار می داد و ضمن ثبت و مقایسه نتایج بازخورد مناسب را به 

پرسشنامه ها از  آوري داده جمعجهت . پرسشگران ارائه می داد
البته روش . ستفاده شدساختار یافته حاوي سواالت باز و بسته ا

پرسش به گونه اي بود که مخاطبین از گزینه ها آگاهی نداشتند 
  .لذا مِتوان کلیه سواالت را باز فرض کرد

 ی در دو بخش توصیفی و تحلیلتجزیه و تحلیل داده ها
 با استفاده   براي متغیرهاي کمی  آنالیز توصیفی.گرفتصورت 

 متغیرهاي مورد بررسیهاي میانگین و انحراف معیار  از شاخص
و براي داده هاي رتبه اي و طبقه اي بااستفاده از تعیین فراوانی 

 ارتباط مقایسه در آنالیز تحلیلی براي .انجام شد مطلق و نسبی
م از ن کاي دو و در صورت لزوی از آزمویفمتغیرهاي کمیان 
 براي تعیین . شد   و حدود اطمینان آن استفادهOR شاخص

استفاده   کمی از شاخص ضریب همبستگی یرهايرابطه بین متغ
در هر مورد بررسی الزم از نظر مخدوش کنندگی یا تداخل  .دش
متغیرها با استفاده از روشهاي طبقه بندي، منتل هنزل و  اثر

          .رگرسیون لوجستیک بعمل آمد
 2 ثبات درونیسؤاالت در هر حیطه 1 روایی تعیینجهت

قرار بررسی  مورد آلفاي کرونباخاخص پرسشنامه با استفاده از ش
هر  در .بدین منظور دو مطالعه مقدماتی انجام گرفت. گرفت

 براي سواالت حیطه آگاهی، نگرش آلفاي کرونباخمطالعه شاخص 
صورت در . و عملکرد پرسشنامه مورد استفاده محاسبه گردید

سؤاالت آن ,  جهت آلفاي کرونباخ7/0 باالي و 7/0یافتن مقادیر 
ابتدا  4ارزیابی اعتباربه منظور  .شد قلمداد می 3 رواه بعنوانحیط

 پرسشنامه با نظر کارشناسان مربوطه بررسی و 5اعتبار مفهومی
 سؤاالت و به دست  6براي بررسی اعتبار ساختاري. دیداصالح  گر

 تجزیه و از روشآوردن متغیرهاي دوحالتی نمایانگر آگاهی ابتدا 
 هايفاکتورمجموع  به دلیل اینکه. داستفاده ش 7تحلیل فاکتوري
می نمود از تجزیه یه جواریانس را تو% 80کمتر از استخراج شده 

  ).4( استفاده گردید 8و تحلیل مؤلفه هاي اصلی
                                                 
1. Reliability 5. Content Validity 
2.  Internal Consistency 6. Construct Validity 
3. Reliable 7. Factor Analysis 
4. Validity  
8. Principle Components Analysis 
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 مؤلفه هاي اصلی استخراج شده براي هر یک از این دو 
گروه از سؤاالت در درصد واریانس توجیه شده توسط همان 

ب شده و حاصل ضرب ها با هم جمع مؤلفه به عنوان وزن، ضر
متغیر کمی یه دست آمده از نقطه میانگین به دو قسمت . شدند

یا (و پایین تر ) یا مناسب(تقسیم شد که حاکی از آگاهی باالتر 
از این متغیرهاي دوحالتی به دست آمده به . بودند) نامناسب

  .عنوان پی آمد در ادامه آنالیز استفاده شد

  :یافته ها
 نفر مورد بررسی قرار 1596 مطالعه در مجموع در این

آنها زن %) 7/68( نفر1096مرد و %) 6/30(  نفر489. گرفتند
میانگین و انحراف . نامشخص بود%) 7/0( نفر 10 و جنسیت بودند

از % 6/51.  سال بود65/14 و 69/35معیار سن آنها به ترتیب 
صیات افراد مورد بررسی داراي  آگاهی مناسب در زمینه خصو
جدول . محیط زیست مطلوب و آلودگیهاي زیست محیطی بودند

 ارتباط آگاهی افراد مورد بررسی در مورد خصوصیات 1شماره 
محیط زیست مطلوب و آلودگیهاي زیست محیطی و متغیر هاي 

این جدول نشان می دهد، . زمینه اي آنها را نشان می دهد
 کسب اطالعات ارتباط آگاهی افراد مورد بررسی با جنس و منبع

آنها از نظر آماري داراي رابطه معنی دار بوده و روند تغییرات 
از نظر نیز آگاهی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیالت آنها 

به عبارت دیگر با افزایش سطح . آماري معنی دار بوده است
  .تحصیالت آگاهی افراد افزایش یافته است

 
رد بررسی در مورد خصوصیات محیط زیست مطلوب و آلودگیهاي زیست محیطی با متغیرهاي زمینه اي آنها ارتباط آگاهی  افراد مو -1جدول شماره  

درصد افراد داراي  نتیجه آزمون آماري
 آگاهی مناسب

تعداد افراد داراي 
 آگاهی مناسب

تعداد افراد مورد 
 بررسی

 نام متغیر سطوح متغیر

4/46  =00/8X2 مرد 489 227 
004/0p= 

36/1OR= 
1/54  زن 1096 593 

 جنس

3/53   سال21کمتر از  229 122 
9/51 سال 40 الی 21 874 454   
1/52   سال 60 الی 41 378 197 

76/2X2= 
43/0p= 

42/1 Linear-by-Linear Association= 
23/0p= 3/44   سال و بیشتر61 115 51 

 سن
 
 

1/53  رادیو و تلوزیون 1292 689 
9/44  روزنامه 107 48 
7/52  کتاب و فیلم آموزشی 55 29 
9/36  محاورات اجتمائی 103 38 
0/70  پوستر و پمفلت 10 7 

52/13X2= 
01/0p= 

 

1/53  نامشخص 24 13 

کسب اطالعاتمنبع   

2/44  بی سواد 52 23 
9/43 بتدائیا 157 69   
3/53  راهنمائی 165 88 
2/52  دبیرستان 714 373 
4/51  فوق دیپلم و لیسانس 430 221 
3/65  فوق لیسانس 49 32 
7/66  دکترا 15 10 

35/10X2= 
16/0p= 

28/4 Linear-by-Linear Association= 
03/0p= 

1/57  نامشخص 14 8 

 
 سطح تحصیالت

 
 
 

4/50  جنوب  358 194 
2/51  شرق 383 196 
7/50  غرب 420 213 

47/1X2=  
68/0p= 

2/54  شمال 406 220 

 منطقه محل سکونت
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 توزیع فراوانی نسبی افراد مورد بررسی بر 1نمودار شماره 
حسب منبع کسب اطالعات آنها در مورد آلودگی هاي زیست 

این . محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه را نشان می دهد
نمودار نشان می دهد رادیو و تلویزیون مهمترین منبع اطالعاتی 

ت و پوستر و پمفلت داراي آنها در مورد این موضوع بوده اس
از طرفی اکثر افراد مورد . ضعیف ترین نقش بوده اند

معتقد بودند، پخش برنامه هاي آموزشی از %) 6/57(بررسی
طریق رادیو و تلویزیون مناسبترین روش اطالع رسانی در رابطه 

 درصد از آنها روزنامه 5/37 .با موضوعات محیط زیست می باشد
ع رسانی در رابطه با موضوعات محیط را مناسبترین روش اطال

  .زیست می دانستند
81.3%

6.7% 3.4% 6.5% 0.6% 1.5%
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 توزیع فراوانی نسبی افراد مورد بررسی بر حسب -1نمودار شماره 
منبع کسب اطالعات آنها در مورد خصوصیات محیط زیست مطلوب 

  و آلودگیهاي زیست محیطی
  

ندگان در  نشان دهنده توقع شرکت کن2نمودار شماره 
. مطالعه از نهادهاي ذیربط در امر کنترل آلودگی هوا می باشد

%) 8/70(این نمودار نشان می دهد که اکثر افراد مورد مطالعه
خواستار کنترل وسایل نقلیه آلوده کننده به منظور کنترل 

در زمینه توقع . مسئله آلودگی هوا در شهر تهران می باشند
هادهاي ذیربط در امر کنترل شرکت کنندگان در مطالعه از ن
خواستار جلوگیري %) 9/48( آلودگی آب اکثر افراد مورد مطالعه

 درصد آنها 1/21 .گی آبها جهت حفظ بهداشت آب بودنداز آلود

معتقد بودند کنترل کیفیت آبها مناسبترین روش حفظ 
  .بهداشت آب می باشد

70.8%
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 فراوانی  نسبی افراد مورد بررسی بر حسب  توزیع- 2نمودار شماره 

   هواتوقع آنها از نهادهاي ذیربط در امر کنترل آلودگی
 

 نشان دهنده توقع شرکت کنندگان در 3نمودار شماره 
مطالعه از نهادهاي مرتبط در امر کنترل و جمع آوري زباله می 

این نمودار نشان می دهد که اکثر افراد مورد . باشد
 خواستار جمع آوري به موقع زباله جهت کاهش %)1/65(مطالعه

  . آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از زباله می باشند
65.1%
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 توزیع فراوانی  نسبی افراد مورد بررسی بر حسب -3نمودار شماره 

 توقع آنها از نهادهاي مرتبط در امر کنترل جمع آوري زباله
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 درصد از ساکنین شهر تهران 8/85این مطالعه نشان داد 
معتقدند آلودگی هوا مهمترین مسئله زیست محیطی در جوامع 

%) 7/52( اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه. امروزي می باشد
معتقد بودند، مهمترین خصوصیت هواي خوب اینست که از نظر 

 در صد شرکت کنندگان در مطالعه 5/58. ظاهري تمیز باشد
ترین مواد  آلوده کننده اي که در هواي شهر اعالم کردند مهم

از % 6/36و % 2/40به ترتیب . تهران وجود دارد دود می باشد
شرکت کنندگان در مطالعه اعالم کردند که مهمترین  
خصوصیتی که آب آشامیدنی باید داشته با شد تا بتوان آن را  
مصرف کرد اینست که آلودگی میکروبی نداشته باشد و زالل 

معتقد بودند %) 2/90(  اکثر افراد شرکت کننده در مطالعه.باشد
که مهمترین منبع انتشار مواد آلوده کننده در هوا وسایل نقلیه 

از شرکت کنندگان در % 7/32و % 5/53به ترتیب . می باشند
رودخانه ها یا ( مطالعه اعالم کردند  مهمترین چیز هایی که  آبها 

نند، فاضالبها و زباله ها می را آلوده می ک) آبهاي زیر زمینی
از شرکت کنندگان در مطالعه اعالم کردند % 4/52. باشند

به . مهمترین عواملی که خاك را آلوده می کنند، زباله ها هستند
از شرکت کنندگان در مطالعه اعالم % 2/39و % 3/43ترتیب 

کردند مهمترین مشکالت و بیماریهاي ناشی از  آلودگیهاي 
، تنگی نفس و بیماریهاي قلبی عروقی می زیست محیطی آسم

از شرکت کنندگان % 2/13و % 3/19، % 0/22به ترتیب . باشند
در مطالعه اعالم کردند که بیماریهاي انگلی و گوارشی، وبا و 

 انتقال می باسهال مهمترین بیماري هایی هستند که از طریق آ
که کزاز و نسبت بیشتري از افراد مورد مطالعه معتقد بودند . یابند

بیماریهاي پوستی مهمترین بیماریهایی هستند که آلودگی خاك 
  .می تواند در ایجاد آنها نقش داشته باشد

توزیع فراوانی نسبی افراد  نشان دهنده 4 شمارة نمودار
آگاهی آنها در مورد مهمترین کننده در مطالعه بر حسب  شرکت

می نمایند، نهادهایی که در زمینه کنترل آلودگی هوا  فعالیت 
 این نمودار نشان می دهد که اکثر افراد مورد مطالعه. می باشد

 درصد آنها 7/24در این زمینه اطالعی نداشته اند و %) 2/45(

اعالم کرده اند سازمان محیط زیست مهمترین نهادي است که 
 درصد از شرکت 9/44. در این زمینه فعالیت می نماید
 مهمترین نهادي  که در زمینه کنندگان در مطالعه اعالم کردند،

. کنترل  بهداشت آب فعالیت دارد شرکت آب و فاضالب است
مطالعه اعالم کردند، این  درصد از شرکت کنندگان در 9/93

مهمترین نهادي  که در امر جمع آوري و دفع زباله فعالیت دارد 
  .شهرداري است
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پاسخ دهی افراد مورد بررسی  به  راوانی  توزیع ف-4نمودار شماره 
مهمترین نهادهایی که در زمینه کنترل آلودگی هوا  فعالیت « سوال 

  » می کنند کدامند؟
  

  بحث
از افراد مورد بررسی % 2/54این مطالعه نشان داد که 

داراي آگاهی مناسب در زمینه آلودگیهاي زیست محیطی و 
گروه ( ی زنان، جوانانآگاه. عوارض بهداشتی مربوطه بوده اند

، افراد داراي تحصیالت دانشگاهی در ) سال20تا  18سنی 
تهران و کسانی که  سطح دکترا، ساکنین غرب و شمال شهر 

منبع کسب اطالعات آنها در این مورد رادیو و تلویزیون بوده در 
اختالف آگاهی افراد مورد بررسی . این زمینه بیشتر بوده است

در مورد آلودگیهاي زیست محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه 
با تحصیالت و منبع کسب اطالعات آنها از نظر آماري معنی دار 

 حذف اثر متغیرهاي مخدوش کننده احتمالی پس از. بوده است
با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نیز آگاهی افراد مورد 
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  بررسی و تحصیالت و منبع کسب اطالعات آنها رابطه نشان 
این نتایج در مقایسه با مطالعه انجام شده در کانادا در . می دهد

% 53مورد اثرات آلودگی هوا روي سالمتی انسان که نشان داد 
 روي "ند که آلودگی هوا قطعابودکانادائی ها اعالم کرده 

ند که اعالم کرده بود% 40سالمتی انسان اثر می گذارد و
 ولی )5( آلودگی هوا برخی از مواقع روي سالمتی اثر می گذارد

در کشور نیجریه نشان  واااکنتایج مطالعه انجام شده در ایالت 
ل بهداشتی و در زمینه مسائداد، آگاهی و نگرش اکثر مردم آنجا 

 نشان دهنده مطالعه حاضر. ) 6( زیست محیطی ضعیف بود
آگاهی مناسب تر شهروندان تهرانی و کانادائی نسب به ساکنین 

مقایسه این نتایج با .  در کشور نیجریه می باشداکاواایالت 
مطالعه انجام شده در شهر یاسوج توسط رایگان شیرازي و 

 آگاهی زنان نسبت به مردان و متاهلین همکاران که نشان داد
 دفع زباله و ،نسبت مجردین در خصوص آب آشامیدنی سالم

، در اینجا نیز بیانگر آگاهی )7( بهداشت هوا باالتر بوده است
مناسبتر زنان نسبت به مردان در خصوص بهداشت محیط می 

  . باشد
از افراد مورد % 6/51 در مجموع می دهداین مطالعه نشان 

سی داراي آگاهی مناسب در زمینه خصوصیات محیط برر
آگاهی . زیست مناسب و آلودگیهاي زیست محیطی می باشند

، افراد داراي ) سال20 الی 18گروه سنی ( زنان، جوانان
، ساکنین )فوق لیسانس و دکترا( تحصیالت دانشگاهی تکمیلی

شمال شهر و کسانی که منبع کسب اطالعات آنها در مورد 
ت محیطی پوستر و پمفلت بوده در این زمینه مسائل زیس
اختالف آگاهی افراد مورد بررسی در مورد . بیشتر است

خصوصیات محیط زیست مناسب و آلودگیهاي زیست محیطی 
با جنس، تحصیالت و منبع کسب اطالعات آنها از نظر آماري 

  . معنی دار است
از افراد مورد بررسی داراي آگاهی مناسب در % 6/54
آگاهی مردان، .  منابع آلودگیهاي زیست محیطی بودندزمینه

، افراد داراي تحصیالت ) سال60گروه سنی باالي ( سالخوردگان

ابتدائی، ساکنین جنوب شهر و کسانی که منبع کسب اطالعات 
آنها در این مورد رادیو و تلویزیون بوده در این زمینه بیشتر 

سی در مورد منابع اما اختالف آگاهی افراد مورد برر. بوده است
آلودگیهاي زیست محیطی با هیچیک از متغیر هاي تحت 

و ایوانز نتایج مطالعه . مطالعه از نظر آماري معنی دار نبوده است
همکاران در شهر نیویورك نشان داد در مجموع آگاهی زنان 
محله منهتان در زمینه خطرات زیست محیطی در سطح باالئی 

 می دانسته اند سرب، سوسک ها، آنها% 95بوده است و بیش از 
 و داروها براي سالمتی ETSجوندگان، آفت کش هاي خانگی، 

ند که آفت آنها اعالم کرده بود% 65حتی . انسان مضر هستند
بکار می کشهاي کشاورزي که براي درختان میوه و سبزیجات 

از آنها بدرستی % 82 همچنین . روند، براي انسان مضر هستند
 .)8( نده بود براي سالمتی انسان اشاره کردبه مضر بودن مس

نشان دهنده آگاهی بهتر زنان محله منهتان شهر نتایج مطالعه 
نیویورك در مورد منابع آلودگیهاي زیست محیطی در مقایسه 

  . با ساکنین شهر تهران می باشد
از افراد مورد % 6/54که نشان داد مطالعه شهر تهران 

زمینه مشکالت و بیماریهاي بررسی داراي آگاهی مناسب در 
 زنان، سالخودگان. ناشی از آلودگیهاي زیست محیطی بوده اند

، افراد داراي تحصیالت دانشگاهی ) سال60گروه سنی باالي (
در سطح دکترا، ساکنین غرب و شمال شهر و کسانی که منبع 
کسب اطالعات آنها در این مورد رادیو و تلویزیون بود در این 

اما اختالف آگاهی افراد مورد بررسی در . وده استزمینه بیشتر ب
مورد مشکالت و بیماریهاي ناشی از آلودگیهاي زیست محیطی 
تنها با تحصیالت و منطقه محل سکونت آنها از نظر آماري 

این نتایج در مقایسه با مطالعه انجام شده . معنی دار بوده است
ستان در ساکنین مناطق روستائی در چند ا  ژو و شنگتوسط

چین که نشان داد بسیاري از افراد مورد بررسی در مورد 
از % 3/42 ، دهانی آگاهی نداشته اند- بیماریهاي عفونی مدفوعی

آنها نمی دانستند که زباله ها یکی از منابع بیماریهاي عفونی 
از افراد مورد بررسی نمی دانستند که حشرات در % 2/56, است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             7 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-20-en.html


 و همکارانمصداقی نیا...آگاهی ساکنین شهر تهران از آلودگی هاي زیست محیطی و عوارض بهداشتی مربوطه وبررسی 

 

 86 بهارهم، نیافته، دوره  / 10 

 درصد از 7/82 الی 70ند و انتشار بیماریهاي عفونی نقش دار
 -افراد مورد مطالعه در زمینه راههاي انتشار بیماریهاي مدفوعی

 هنچتمطالعه انجام شده توسط ). 9( دهانی آگاهی نداشته اند
و همکاران در بنگالدش در شش شهر آن کشور نیز  نشان داد 

سطح آگاهی مردم در مورد آرسنیک و عوارض بهداشتی آن که 
آگاهی شهروندان در حالیکه ) 10( بوده استبسیار پایین 

تهرانی در زمینه مشکالت و بیماریهاي ناشی از آلودگیهاي 
زیست محیطی نسبت به مناطق مورد بررسی در چین و 

  .  می باشدمناسبتر بنگالدش
از افراد مورد بررسی داراي  آگاهی مناسب در زمینه % 48

.  بوده اندنهادهاي مسئول کنترل  آلودگیهاي زیست محیطی
، ) سال60 الی41گروه سنی ( آگاهی مردان، افراد میان سال

افراد داراي تحصیالت دانشگاهی در سطح فوق لیسانس، 
ساکنین شمال شهر و کسانی که منبع کسب اطالعات آنها در 
. این مورد پوستر و پمفلت بود در این زمینه بیشتر بوده است

د نهادهاي مرتبط با اختالف آگاهی افراد مورد بررسی در مور
کنترل  آلودگیهاي زیست محیطی با جنس، تحصیالت، منطقه 
محل سکونت و منبع کسب اطالعات آنها از نظر آماري معنی 

این نتایج در مقایسه با نتایج مطالعه انجام شده . دار بوده است
از % 9در کرمانشاه توسط مسگراف و همکاران که نشان داد تنها 

سبی در مورد مدیریت مواد زاید جامد شهري مردم از آگاهی منا
 در هلند که نشان  گرودزینسکاو مطالعه) 11( دار بوده اندربرخو

از افراد مورد مطالعه % 30داد در گروههاي مختلف سنی تنها 
، نشان )12(آگاهی مناسبی در مورد مدیریت بهتر زباله دارند 

وندان دهنده آگاهی مناسبتر شهروندان تهرانی نسبت به شهر
کرمانشاهی و منطقه مورد مطالعه درهلند در این رابطه می 

از ایاالت متحده آمریکا  لیتوريو  فناگانبا توجه به اینکه . باشد
نشان دادند باورها و تلقی هاي فرهنگی یک عرصه وسیع و 
قدرتمند را جهت مدیریت بهتر مباحث زیست محیطی تامین 

لکرد فرهنگهاي مختلف  فهم و شناسائی عمبنابراینمی نماید 
داشتن اولین گام در ارتقاء مدیریت منابع در  ممکن است در بر

بین گروههاي فرهنگی مختلف جهت پیشگیري از تضادها و 
برطرف نمودن مشکالت زیست محیطی از اهمیت بسزایی بر 

 اجراي برنامه هاي آموزشی و اطالع رسانی .)13( خوردار باشد
ع مختلف در نقاط مختلف کشور بر اساس مبانی فرهنگی جوام

می تواند در ارتقاء آگاهی مردم در زمینه نهادهاي مرتبط با 
کنترل آلودگیهاي زیست محیطی و همکاري آنها با این نهادها 
جهت مدیریت کارآمد کنترل آلودگیهاي زیست محیطی موثر 

  .باشد
مردم % 80مطالعه نشان می دهد که بیش ازاین نتایج 

ما اطالعات خود را در مورد خصوصیات محیط بوسیله صدا و سی
زیست مناسب و آلودگیهاي زیست محیطی کسب کرده اند و 
از . در رده هاي بعدي روزنامه ها و محاورات اجتمائی قرار دارند

اعالم کرده اند که به %) 6/57(طرفی اکثر افراد مورد بررسی
زیون عقیده آنها پخش برنامه هاي آموزشی از طریق رادیو و تلوی

مناسبترین روش اطالع رسانی در رابطه با موضوعات محیط 
این یافته ها و نتایج مطالعه انجام شده در . زیست می باشد

کانادا که نشان داد به ترتیب اخبار تلویزیون، روزنامه ها و 
از افراد مورد مطالعه % 31و% 35، %35اینترنت به ترتیب در 

زمینه آلودگی هوا بوده مهمترین منبع کسب اطالعات آنها در 
و همچنین نتایج مطالعه انجام شده در یاسوج توسط ) 5(است

پرهیزگار و همکاران که نشان داد پخش برنامه هاي آموزشی از 
تلویزیون در باال بردن آگاهی مردم در مورد مسائل بهداشت 

، بیانگر توان باالي صدا و سیما در )14( محیطی موثر بوده
دم در زمینه مسائل بهداشت محیطی می اطالع رسانی به مر

بنابراین به نظر میرسد الزم است در پیشبرد برنامه هاي . باشد
بهداشتی به ویژه آموزش بهداشت از این رسانه استفاده بیشتر و 

  . مناسبتري گردد
با توجه به مطالعه انجام شده در دانمارك که نشان داد 

ابع ذرات معلق در دود اتومبیلها و خرده هاي چوب مهمترین من
هوا هستند و عامل اصلی مواجهه انسان با این ذرات در محیط 
آزاد بدلیل تراکم بسیار زیاد آنها می باشد که این مسئله به ویژه 
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در مناطق شهري که از تراکم بیشتر جمعیتی نیز بر خوردارند، 
و همچنین با توجه به وضعیت آلودگی ) 15 (شدیدتر است

واقف بودن شهروندان تهرانی به نقش شدید هواي تهران، 
از افراد شرکت کننده در % 2/90وسایل نقلیه بر اساس اینکه  

مطالعه اعالم کرده اند که مهمترین منبع انتشار مواد آلوده 
کننده به وسایل نقلیه می باشند و توقع شرکت کنندگان در 
مطالعه از نهادهاي ذیربط در امر کنترل آلودگی هوا که اکثر 

خواستار کنترل وسایل نقلیه آلوده کننده به %) 8/70( هاآن
منظور کنترل مسئله آلودگی هوا در شهر تهران می باشند، الزم 
است در این زمینه از طرف نهادهاي زیربط برنامه هاي مدونی 

با توجه به یافته هاي فوق الذکر به نظر می . تهیه و اجرا شود
همکاري گسترده مردم رسد چنین برنامه هائی با استقبال و 

  .مواجه شود
در مورد توقع شرکت کنندگان در مطالعه از نهادهاي 

 بزرگی از ت نتایج نشان می دهد که نسب،مرتبط با بهداشت آب
خواستار جلوگیري از آلودگی آبها %) 9/48( افراد مورد مطالعه

این یافته بیانگر توجه . جهت حفظ بهداشت آب می باشند
از طرفی . نترل منابع آلودگی آبها می باشدساکنین تهران به ک
رکت کننده در مطالعه اعالم از افراد ش% 37با توجه به اینکه 

 که استمهمترین نهادي کدام اداره ند که نمی دانند کرده بود
نیز اعالم % 45در زمینه کنترل  بهداشت آب فعالیت دارد و 

هنگ ند نمیدانند مهمترین نهادي که باید نقش همابودکرده 
کننده و محوري در کنترل  آلودگی و بهداشت آب را داشته 
باشد، کدام است بیانگر عدم آگاهی نسبت بزرگی از شهروندان 

  .تهرانی از نهادهاي کنترل آلودگی و بهداشت آب می باشد
ند که از افراد مورد بررسی اعالم کرده بود % 8/85

لودگی  آمهمترین آلودگیهاي زیست محیطی در جوامع امروزي
این نتایج در مقایسه با مطالعه انجام شده در کانادا که . هوا است

افراد مورد بررسی اعالم کرده بودند که آلودگی % 28نشان داد 
هوا یا کیفیت نامناسب هوا مهمترین مسئله زیست محیطی 

و همچنین در مطالعه اي مشابه در مورد آگاهی مردم ) 5( است

ورد مطالعه آلودگی هوا را به عنوان از جامعه م% 9کنتاکی، تنها 
که نشان ) 16( ندبودمشکل اصلی زیست محیطی شناخته 

  بهدهنده توجه بیشتر و واقف بودن ساکنین تهران نسبت
 می توان گفت زمینه بنابراین. آلودگی هواي این شهر می باشد

با نهادهاي زیربط در شهروندان تهرانی  همکاري مناسب جهت
  میهمچنین.  هواي این شهر وجود داردامر کنترل آلودگی

برنامه هاي کنترل آلودگی هواي تهران به  اجراي توان در 
  .همکاري مردم تهران تکیه شود

از افراد شرکت کننده در مطالعه % 2/45افزون بر این 
ند که نمی دانند مهمترین نهادهایی که در زمینه بوداعالم کرده 

نیمی  " کدامند و تقریباکنترل آلودگی هوا  فعالیت می کنند
نمی دانند  مهمترین  ند کهاز آنها اعالم کرده بود%) 9/49(

نهادي که باید نقش هماهنگ کننده و محوري در کنترل 
این یافته ها در مقایسه  .آلودگی هوا  را داشته باشد کدام است

با نتایج مطالعه انجام شده در کانادا که اکثر شرکت کنندگان 
 ندع بودلهاي مرتبط با کنترل آلودگی هوا مطدر آن  از نهاد

. ، بیانگر آگاهی پایین شهروندان تهرانی در این زمینه است)5(
بنابراین الزم است در این مورد به مردم اطالع رسانی صورت 

  .گیرد
ند که مهمترین بوداکثر افراد مورد مطالعه اعالم کرده 

 تنگی نفسو بیماریهاي مرتبط با آلودگی هوا به ترتیب آسم 
این در حالی . می باشند%) 2/39( و بیماریهاي قلبی%) 3/43(

 در آن کشور می دهداست که مطالعه انجام شده درکانادا نشان 
فکر می کردند، %) 37( هم نسبت بزرگی از افراد مورد بررسی

 ،)5( مهمترین بیماري مرتبط با آلودگی هوا تنگی نفس است
 شهروندان تهرانی و کانادائی در این یافته ها بیانگر اتفاق نظر

  .استمورد بیماري مرتبط با آلودگی هوا 

  نتیجه گیري
یکی از معدود مطالعاتی است که در مورد این مطالعه 

جزئیات آگاهی مردم در مورد آلودگیهاي زیست محیطی و 
   بر اساس. عوارض بهداشتی آنها در کشور انجام شده است
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اهی شهروندان تهرانی در مورد  گرچه آگ،یافته هاي این مطالعه
برخی از موضوعات زیست محیطی و نهادهایی که در زمینه 
کنترل آلودگیهاي زیست محیطی در کشور فعالیت دارند پایین 

اما در مجموع آگاهی مردم تهران در این زمینه . به نظر میرسد
مشکالت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا مناسب ارزیابی می 

 اینکه مخاطرات زیست محیطی در مقیاسهاي با توجه به. گردد
محلی و جهانی در حال افزایش است و در کشور ما نیز به ویژه 
در شهرهاي بزرگ آلودگیهاي محیط زیست به ویژه آلودگی هوا 
به دالیل مختلف از جمله رشد جمعیت، افزایش روز افزون 

هاي ، استاندارد نبودن اتومبیل ها از نظر معیار  هااتومبیلشمار 
اهمیت  از طرفی در حال افزایش است و.... زیست محیطی و 

 است شایسته, نقش عوامل زیست محیطی در سالمتی جوامع
 انجام بیشتري شناسائی و کنترل این عوامل پژوهشهاي براي
انجام مطالعات مداخله اي جهت پیدا کردن راهکار . گیرد

یاتی مناسب براي مقابله با آلودگیهاي زیست محیطی و عمل
 .کردن آنها از اولویت بسیار باالیی در این زمینه برخوردار است

در این میان با توجه به استقبال مردم از برنامه هاي بهداشتی 
نظیر طرح ریشه کنی فلج اطفال و بسیج همگانی واکسیناسیون 

اطالع رسانی به مردم و ارتقاء سطح آگاهی ,  سرخجه-سرخک
ي زیست محیطی و بیماریها و آنها در مورد اهمیت آلودگیها

عوارض ناشی از آنها می تواند به افزایش همکاري آنها در این 
همکاریهاي بین بخشی در میان سازمانهاي . زمینه منجر شود

دست اندرکار در امر کنترل آلودگیهاي محیط زیست و 
اختصاص منابع مالی کافی در این مورد می تواند به پیشبرد 

  .کمک کنداهداف این سازمانها 

 تشکر و قدردانی

در پایان از کلیه عزیزانی که در انجام این مطالعه نقش 
بودجه این طرح از طرف . داشته اند، تقدیر وتشکر می گردد

  .معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأمین شده است
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