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  چکیده

محیطی به تنقش مهمی در آموزش رفتارهای زیستواند ها در کشور است که عالوه بر وظیفه تعلیم و تربیت میوپرورش یکی از مهمترین ارگانآموزش
 محیطیتزیس جامعه مشکالتر د مسؤولیت احساس نبودی و محیطزیست هایآگاهی عدم و  آموزشی خالهای بدلیل متاسفانهاید. آموزان ایفا نمدانش

باشوود. مووی نآموووزاتوسط دانش ت از محیط زیستحفاظموثر بر  هایهدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه است. رسیده بحران مرز به کشور در
باشد. جامعه آماری تحقیق شامل پیمایشی می-ز نوع توصیفییک پژوهش ا هاگردآوری دادههدف از نوع کاربردی و از لحاظ  از نظرروش این پژوهش 

در این پژوهش بر باشد. دشگری استان کرمانشاه میوپرورش و گرنفر از کارشناسان و خبرگان اداره محیط زیست و منابع طبیعی، شهرداری، آموزش 21
پذیری رسانی، مسئولیتی، آموزش و اطالعده و به شکل چهار معیار )آگاهشهای موثر بر حفاظت از محیط زیست شناسایی  ری، شاخصاساس ادبیات نظ

ده تووا شوو  ای تحلیووللووهستفاده از روش دلفی فووازی تووک مرحها با ااند. در نهایت، این شاخصبندی شدهمعیار دسته زیر 38و عالقمندی و مشارکت( و 
 مهمترین آنها شناسایی شوند.
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Abstract  

Education is one of the most important organs in the country which besides the task of education can 

play an important role in educating students about environmental behavior. Unfortunately, due to 

educational gaps and lack of environmental awareness and responsibility, environmental problems in 

the country have become critical. Our goal is to identify the components of environmental protection 

by students. The purpose of this research is applied and in terms of data collection is a descriptive-

survey research. The study population consisted of 21 experts and experts of Kermanshah Province 

Department of Environment and Natural Resources, Municipalities, Education and Tourism. Based on 

the theoretical literature, environmental impact indicators have been identified in this study and 

classified into four criteria (awareness, education and information, responsibility and interest and 

participation) and 38 sub-criteria. Finally, these indices are analyzed using single-stage fuzzy Delphi 

method to identify the most important ones. 
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  مقدمه -1
دارند.   توسعه به رسیدن برای جامعه  به کمک  در مهمی نقش مدارس 

 شکل به هم و  آموزانش دان آموزش  شکل به هم تواندمی نقش این

 نسل تضمین جهت در  باید پرورش و شباشد. آموز پژوهش و قیق تح

 گام عدالت و  اجتماعی و  اقتصادی رفاه زیست، محیط سالمت سالم،

-شدان  مشارکت هدف ما در این مقاله  افزایشبردارد. بر این اساس 
-می زیست محیط حفظ در  غرب آباد اسالم شهر و فرهنگیان آموزان

-یم مشارکت  افزایش این  برایهای عملی هبرنام دنبال ه ب ما  و  باشد
که محیط زیست به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با   از آنجایی باشیم.

وزشی و تحقیقاتی در  سالمتی انسان به عنوان مهمترین اولویت آم
باشد، الزم است راهکارهای مناسب برای  سرتاسر جهان مطرح می

نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست در جوامع به دقت مورد مطالعه و 
بررسی قرار گیرد تا بتوان حرکتی خودجوش و ذاتی به نفع محیط زیست  

ه ها  از آنجا که آموزش یکی از مناسب ترین را را در جوامع پدید آورد.
برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی 

باشد، الزم است مقوله آموزش و ترویج حفاظت از محیط زیست در  می
قالب یکی از ضروریات دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.  
متاسفانه در کشور ما هیچ سرفصل آموزشی به نام آموزش رفتارهای  

ی از دبستان گرفته تا دانشگاه وجود ندارند. نبود مطالبی با  محیط زیست
محتوا آموزش رفتارهای محیط زیستی در کل مقاطع تحصیلی، نقطه  

 (. 1396و همکاران،  ربیعی باشد )ضعفی است که فقدان آن محسوس می
 بتواند گذشته از بیش روز هر بشر که رفتمی انتظار دانش توسعه با

 ایجاد مایه انسانس بعک اما بخشد، بهبود و  حمایت را زیست محیط

گردد. به  یم اشهستی هایریشه قطع  و  خود  حیات بستر در  آشفتگی
 باعث طبیعی منابع وقفهبی هایبرداشت علت به  اقتصادی  رشد  عالوه

است.  شده زیست محیط بر تخریب آثار گسترش و  حیاتی منابع ویرانی
 و  توجه  بوم،  زیست اینده فز تخریب و  محیطی  های آلودگی افزایش  با

است.   شده  آن  کاهش هایراه نیز  و  پیامدها علل، متوجه  جوامع نگرانی
 و  حفظ در مهمی نقش ارتباطات شدن جهانی و  هارسانه  میان این  در

بسیاری   (.1396موسوی،  رضایی،باشند )حراست از محیط زیست دارا می
 محیط  به  نسبت معلمان نگرش تأثیر  تحت زندگی حیاتی تجارب از

 قرار  زیست محیط  آموزش زمینه در هاآن تدریس هایشیوه و  زیست

 کودکی،  دوران در  ویژه به منزل از  خارج  از بردن است. لذت  گرفته

 و  حیوانات با  تجربیات  محلی، هاینسرزمی در  زندگی  والدین، نگرش
 تجربه  و  آموزش  افتاده، دور هایمکان دنجی و  خلوتی  گیاهان،

 طبیعت از  معلمان  مراقبت مورد در  همه  منفی، حیطیمتزیس تغییرات

کردند:   تأکید محور  آموزش  تدریس شیوه  چهار  بر دارد. معلمان  تأثیر
 مشارکت  محیطی،  زیست مسائل  مورد  در  بحث  طبیعت،  مستقیم  تجربه

 به  معلمان اهمیت و  زیست محیط هایتفعالی در  آموزان  دانش فعال

 ایهتفعالی در آموزاندانش  ن بی فعال مشارکت الگو. اهمیت عنوان

است.   شده  تاکید  شناسی، زیست معلمان بین در  ویژههب محیطی،زیست
 مورد  در  بحث  و  تحلیل و  تجزیه به  را تشویق  آموزان دانش هاآن

اعمال محیط   گسترش در  را ها آن تا اندکرده  محیطیتزیس مسائل
 تویلی  وانجاال  .(Gregor, 2014) زیستی جمعی تقویت کنند

مدرسه متوسطه کنیا انجام داده و نتایجی   22( تحقیقات کیفی در 2007)

را در مورد ماهیت و پویایی مشارکت دانش آموزان در اقدامات محیط  
ارائه کرده است. طی سال اول   زیست در چارچوب برنامه درسی مدرسه 

تحقیق، نوع فعالیت های زیست محیطی که دانش آموزان اغلب در  
در آن شرکت می کنندو نحوه مشارکت آنها مورد  محیط های محلی 

بحث قرار گرفته است. نشان داده شده است که ویژگی های پویایی که  
اقدامات زیست محیطی را آسان می کند، در دانش آموزانی که در  

    یابند.معرض آموزش های فعال محیط زیست قرار دارند، توسعه می

ح آگاهی محیط  ا سطارتقهدف از آموزش محیط زیست، کمک به 
زیستی شهروندان برای حفاظت از محیط زیست در مقیاس محلی،  

ها سبب افزایش  منطقه ای و جهانی است. همچنین این آموزش
حساسیت افراد نسبت به حوادث و تغییرات ایجاد شده در محیط زیست 

. آموزش محیط زیست افراد را  (Rezai et al, 2013)شود شان می
خصوص محیط زیست خود تجربه کسب کرده و  در  د تا ساز قادر می

منابع طبیعی را بیشتر بشناسد، منابعی که در صورت استفاده بهینه، بسیار  
-زیست، تعهد به حفاظت از محیطفراوان هستند. نتیجه آموزش محیط

باشد  زیست و منابع طبیعی برای استفاده نسل امروز و فردا می
(Scholz, 2012).  محیط  حفظ  بر فرهنگی  عوامل تاثیرگذاری 

 بین. باشدمی موثر و  مهم بسیار محیطی زیست رفتارهای  و  زیست

.  دارد وجود مستقیمی رابطه زیست محیط حفظ و  مسئولیت احساس
 مانند شهری جوامع که گرفت نتیجه توانمی دورکیم نظریه طبق

 همکاران و  ادهمی مطالعه  نتایج اساس  باشند. برمی ارگانیک جوامع

به   و  ای ه مسئل هر  مورد  در  و  است پایین  بسیار  مردم  ئولیتسم ساس اح
 دانند. در می مسئول را سازمانی یا واحد زیست محیط مسئله خصوص

 ارگان  یک  وظیفه زیست  محیط حفظ  پارسونز نظریه طبق  حالیکه 

 هستند. همچنین  مسئول آن  قبال در  مردم  همه  بلکه نیست مشخص 

 حفظ" و  "وآگاهیدانش"غیر تم بین که داد  نشان تحقیق این نتایج

 که  معنی این دارد. به  وجود  ریدامعنی و  مثبت  ارتباط "زیست محیط 

چگونه در جهت   که داد  آموزش آنها به و  کرد  آگاه  را مردم  باید
 (.1390، اکبرزاده، )ادهمیحفاظت از محیط زیست گام بردارند 

 نظری  مبانی -2
ت که دسترسی به  ایی اسرفتارهزیستی شامل انواع رفتار حفاظت محیط

دهد که ساختار و پویایی اکوسیستم  ای تغییر میمواد و انرژی را به گونه
گونه تغییر نکند و نه تنها کمترین خسارت به محیط زیست وارد  هیچ

 Steg)شود، بلکه در صورت امکان منجر به منفعت برای آن نیز گردد 

and Vlek, 2009).    ن  همکارابه همین منوال، تانگ و(Tang et 

al., 2017)  زیستی، که رفتارهای حفاظت محیط دارندبیان می
روند که توسط افراد با هدف به حداقل  ای به شمار میاقدامات آگاهانه

-های انسان و حفظ محیط زیست انجام میرساندن تاثیر منفی فعالیت

ای و  ای و همکاران )سبزهنتایج استنباطی تحقیق سبزه شود.
-دهد بین متغیرهای آگاهی زیستان می( نش1395اران، همک

محیطی و رفتارهای حامی محیط زیست رابطه معناداری وجود  
محیطی را توانایی فرد در  گامبرون و سویتزکی آگاهی زیستدارد. 

سازگان )اکوسیستم(  درک و ارزیابی تاثیرگذاری جامعه بر بوم
مسایل  الب درککنند، به صورتی که این آگاهی در قتعریف می
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ها و پیامدهای ناشی از  مربوط به محیط زیست و منشا به وجود آمدن آن
های شهری،  مدیریت زباله (.1390)صالحی، شود گر میآن مسائل جلوه

 Richardson)باشد چالشی جدی در کشورهای در حال توسعه می

and Hvlicek, 1987) .( در مطالعه1391نصر و همکاران )ی با  ا
موزان نسبت به بازیافت و جمع آوری  آ اهی دانشمیزان آگن بررسی عنوا

ی  ازباله و ارتباط آن با آگاهی والدین و معلمان با استفاده از پرسشنامه
آموزان مقطع راهنمایی ناحیه یک  مشتمل بر ده گویه، آگاهی دانش

اصفهان در مورد بازیافت را سنجیده این آگاهی با آگاهی والدین و  
اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است  ار دادهقایسه قرا مورد ممعلمان ر

که میزان آگاهی دانش آموزان از بازیافت تقریبا باال بوده و این آگاهی  
های  فاضالب .اختالف معنا داری با آگاهی والدین و معلمان ندارد

های  های ناشی از بارندگی بر روی زمین انسانی، شهری و رواناب
های  -ها )فاضالبهای آلی آنوم و کود ستشوی سمکشاورزی و ش
نژاد و ها هستند )مصطفیترین منابع آالینده رودخانهکشاورزی( مهم

های رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش فعالیت (.1395حسنی، 
آوردهای مختلفی از جمله تولید و تجمیع مواد زائد و به دنبال  انسانی ره 

های  د داشت. نخاله راه خواه هم را به زیست های محیط آن آلودگی 
ساختمانی از جمله این مواد زائد هستند که به دلیل حجیم بودن فضای  

( همچنین  1397)جعفری نوبخت و همکاران،  کنندزیادی را اشغال می 
ها باعث دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی در کنار و یا بستر رودخانه 

های سطحی و خه آبها به چرورود مواد مضر موجود در این پسماند
یکی از مهمترین (. 1396زیرزمینی شده است )دلنواز و همکاران، 

های دنیا تغییر داده،  عواملی که چهره زمین را در بسیاری از قسمت
ها، به دلیل وابستگی انسان و تامین  هاست. در طول قرنپاکسازی جنگل 

)ایلدرمی و د انیر کردهها به طور مداوم تبدیل و یا تغینیازهایش، جنگل
های  از سوی دیگر درختان و مراتع به دلیل کنترل آب(. 1394همکاران، 

ها و مراتع در مبارزه با  های زیرزمینی، نقش پارکسطحی و تغذیه آب 
ها و مراتع در مبارزه با فرسایش خاک و حفظ و  آلودگی هوا، تاثیر جنگل

، اهمیت وصدای محیطتولید خاک، اهمیت درختان در جلوگیری از سر
رک و فضای سبز به عنوان تفرجگاه برای انسان، اثر درختان در تعدیل  پا

آب و هوای یک منطقه و اثر درختان و مراتع در تلطیف هوا بسیار با  
آلودگی هوا عبارت از تغییر در  (. 1396اهمیت است )عظیمی و همکاران، 

ل زیست علق یا عوامهای طبیعی جو بر اثر مواد شیمیایی، ذرات مویژگی
تی است که برای زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناک است و شناخ

(. 1398شود )صحرایی و سهرابی، موجب آسیب رساندن به اموال می
آلودگی هوای شهرها یکی از مهمترین معضالت شهری بوده که همواره  
تهدیدی دائم و جدی برای سالمت و بهداشت جامعه و همچنین محیط  

های  (. بسیاری از آسیب1398همکاران، حیمی و باشد )رمی زیست
ها،  هایی بر سالمت انسانآلودگی هوا منجر به تحمیل خسارت

شود )حجازی و تونی،  ها، مواد و محصوالت کشاورزی میاکوسیستم
(. با توسعه صنعتی شدن و افزایش تعداد شهرها روز به روز بر  1396

ین با تمامی آثار  زات سنگشود. فلمی میزان و شدت آلودگی هوا افزوده 
ها در هوای شهرهای بزرگ هستند. ترین آالیندهمخربشان از اصلی

شوند  می  gr/cm 35فلزات سنگین به عنوان فلزاتی با چگالی باالتر از 
کاری، احتراق سوخت،  های صنعتی و معدنکه منبع عمده آنها فعالیت

-کشاورزی میدها در  ها و کو کشها، استفاده از آفت حمل و نقل اتومبیل

هایی مانند ریزگردها و وارونگی دما به تشدید آن دامن زده  باشد. پدیده
هایی که  ترین مسئلهیکی از جدی(. 1396است )دل زنده و کیادلیری، 

صورت عمومی با مقادیر بیش از حد مجاز آن تماس دارند،  همه مردم به
ا  هرهای بزرگ ببسیاری از ش مشکل آلودگی صوتی است. در قرن اخیر،

-این مسئله و عوارض ناشی از آن به عنوان یکی از معضالت زیست

اند. از اینرو کنترل آلودگی صوتی از امور مهمی است که  محیطی مواجه
ریزان شهری را به خود معطوف کرده است. صدا  فکر بسیاری از برنامه 

خون را   تواند باعث تحریک عصبی شده و ضربان قلب و فشارمی
های بدن اثر نامطلوب  ن تغییرات بر عملکرد دستگاه یش دهد که ایافزا

(. به طور کلی منابع تولید کننده آلودگی  1391دارد )کریمی و همکاران، 
های صنعتی،  صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت

ک  آالت و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافی ماشین 
ها، قطارهای زیرزمینی رو زمینی، یکلتها و موتور سشامل خودرو 

-های موتوری و نیز صدای ناشی از فعالیتها و قایقهواپیماها، کشتی

-یکی از انواع آلودگی(. 1389های اجتماعی است )دبیری و همکاران، 

محیطی، آلودگی آب است. منظور از آلودگی آب، آلودگی های زیست
ها،  واد زاید آب دریاچهو آلودگی با موژی، میکروبی شیمیایی، بیول

صورت  های زیرزمینی است. آلودگی آب چه به ها و آباقیانوس
صورت آلودگی  زا و چه بههای بیماریبیولوژیکی یعنی وجود میکروب

ها و اختالالت  شیمیایی یعنی وجود مواد شیمیایی آالینده سبب بیماری
(. 1396تاجیک، طین و شود )سالعه میمتعددی در سالمتی فرد و جام

آیند و در کشور  منابع آب زیرزمینی، جزو منابع استراتژیک به حساب می
برداری مواجه شده است، اهمیت  ما که با کاهش منابع آب جهت بهره

حفاظت از منابع آب زیرزمینی که در برابر خشکسالی و آلودگی، نسبت 
دوچندان   برخوردار است، به منابع آب سطحی، از مصونیت بیشتری

های  بخش زیادی از آلودگی(. 1395است )یوسفی و مومنی، گشته 
توان از  محیطی ناشی از رفتارهای افراد است، در این خصوص میزیست

محیطی مسئوالنه و یا غیرمسئوالنه نام برد. رفتار  دو گونه رفتار زیست
مهمی در کاهش   زیست پیرامونشان عاملشهروندان در برخورد با محیط 

ترین وظیفه انسان امروزی در  محیطی است. اساسیاطرات زیستمخ
پذیری های دست انسان، مسئولیتهای طبیعی و ساختهقبال همه داشته

-(. امروزه شهرهای بزرگ با چالش1396اوست )میرفردی و همکاران، 

های متعددی از جمله تراکم جمعیت، مسکن، استقرار صنایع بزرگ،  
محیطی نامناسب، کمبود امکانات و تاسیسات  تهوا و شرایط زیس آلودگی

آوری و تصفیه پسماندها و ترافیک روبه رو هستند که این مسئله  جمع
کند  گذاری مدیریت شهرها را گوشزد میضرورت بازنگری در سیاست

-(. از سوی دیگر، اثرات فعالیت1393آبادی و همکاران، )مختاری ملک

های ساختمانی  ها، نخالهدفن زباله از طریق تخلیه یا های انسان بر خاک 
های  و پسماندهای خطرناک و سمی در اراضی دفن زباله و دشت

پیرامون شهری به مسمومیت خاک و فرسایش آن منجر شده است  
رویه از انرژی در منازل، استفاده  (. استفاده بی 1393)فرهمند و همکاران، 

نواع  صی، استفاده از از وسایل نقلیه شخاز لوازم یکبار مصرف، استفاده ا
ها، دفع مواد زائد به روش غیر بهداشتی، ریختن زباله در معابر  کشآفت

آوری و عدم  های سطح شهرها، جمعهای جنگلی و پارکعمومی، پارک
-تفکیک زباله به منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخرب زیست

ت  ی اس محیطامطلوب زیستمحیطی دیگر همگی نشان از رفتارهای ن
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محیطی یکی از  (. رفتار مسئوالنه زیست1395)احمدیان و حقیقتیان، 
عناصر کلیدی در فرآیند توسعه پایدار محیط زیست در جوامع مدرن و در  

ای برای حفاظت از  ها باید طرح و برنامهحال توسعه است که دولت
مخاطرات  های مختلف برای کاهش تهدیدها و محیط زیست در مقیاس

های  تدوین نمایند و مردم برای اجرای طرح و برنامه طی محیزیست
های  از آنجایی که رسانه (. 1390تدوین شده همکاری کنند )صالحی، 

-جمعی امروزه همه مسائل روز را، به صورت لحظه به لحظه پوشش می

شک  دهند و مسائل محیط زیستی از جمله مشکالت روز است، بی
ی جدی بر مخاطبان بگذارد  تاثیرات توانند زمینه می ها در این رسانه

(. محققان معتقدند که فناوری اطالعات  1396)میرفردی و همکاران، 
ها و بازارها  ها، محیطمحیطی افراد، سازمانتواند بر رفتارهای زیستمی

. در اغلب اوقات ممکن  (Oakley et al., 2014)تاثیر داشته باشد 
اما با  د چگونه فکر کنند ند به اشخاص بگوینها موفق نشواست رسانه

توانند بگویند به چه چیزی باید  ای که بر آنها دارند، میالعادهتاثیر فوق
ها در این است که به ما  . توانایی رسانه(Lazar, 2005)فکر کنند 

 ,Mc Combs)بگویند چه مواردی مهم و قابل توجه هستند 

ل محیط زیستی و ند با انتخاب مسائتوانها می. بنابراین، رسانه(1972
جسته کردن در نظر مخاطبان، در این زمینه اطالع رسانی کرده و آنها  بر

محیطی ترغیب کنند. به این ترتیب که  را به انجام رفتارهای زیست
ها اخبار و مسائل محیط زیستی را بیشتر گزارش کنند و  هرچه رسانه

طبان اهمیت  نند، در نتیجه مخاهای بیشتری در این زمینه تولید ک برنامه
شوند )میرفردی و برای انجام رفتارهای محیط زیستی قائل می بیشتری

یکی از دالیل عمده عدم مشارکت افراد در حفاظت از  (. 1396همکاران، 
محیط زیست نداشتن عالقه است، به طوری که افزایش عالقه عمومی  

مشارکت عمومی  برای شناخت مشکالت در اولین مرحله فرآیند جلب 
طالعات کمی نسبت به موضوع دارند و  لیکن افکار عمومی ااست، 

محیط ترغیب  های اکثریت جامعه باید برای شناسایی مشکالت و واقعیت
(. عالقه یعنی رغبت به چیزی یا کسی و  1390شوند )ادهمی و اکبرزاده، 

های لیتتوان از طریق تنبیه یا فعاآن چه انسان به آن دلبستگی دارد. می
ایجاد عالقه نمود، اما بدون عالقه پیشرفتی حاصل  افراد  بخش، در لذت

برای افزایش میزان موفقیت در   (.1394نخواهد شد )زاهدی و همکاران، 
پایداری زیست محیطی راهکارهای متفاوتی وجود دارد که یکی از این  
راهکارها مشارکت شهروندی است. مشارکت، شرکت آگاهانه و خود  

(.  1383)رضوانی،  توسعه هر جامعه است خته افراد در برنامهانگی
مشارکت اجتماعی یکی از عواملی است که محققان در تحقیقات خود به  

اند )ملکی و  تبیین کنندگی آن در محیط زیست گرایی افراد پی برده
(. بوداک و همکارانش در تحقیقات خود نشان دادند که  1393پور، علی

اند، نگرش مثبت محیطیستهای زیها و تشکلمنافرادی که عضو انج
و همسوتری با محیط زیست دارند. مشارکت عامه مردم در حفاظت از  

های مختلفی خود را  محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن به صورت 
های اجتماعی در سطح  دهد. برخی مواقع به صورت جنبشنشان می

از مسائل   ین امر افراد ناآگاه کند و خود ابسیار وسیع خود را نمایان می 
گونه که  همان .(Budak, 2005)کند ی را مطلع میزیست محیط

های اثربخش  عنوان شاخصدیدیم پژوهشگران معیارهای گوناگونی را به
زیست معرفی کردند که پس از بررسی آن توسط  بر حفاظت از محیط

نمایش  (1در جدول ) بندی شد و نتایج آنخبرگان به چهار بخش تقسیم
 .  شودداده می

 روش شناسی پژوهش -3
گردآوری  کاربردی و از لحاظ  یک پژوهش هدف  از نظراین پژوهش  

. جامعه آماری  شودحسوب میپیمایشی م-توصیفی یک پژوهش هاداده
زیست و محیط اتنفر از کارشناسان و خبرگان ادار  21تحقیق شامل 
شگری استان کرمانشاه  شهرداری و گردوپرورش، آموزشمنابع طبیعی، 

که آشنایی زیادی با مسائل محیط زیستی داشتند و به روش  باشدمی
ادبیات  ا بررسی ب در نخستین گام . در این پژوهشهدفمند انتخاب شدند

 مهمترین  ،ای، ارزیابی نتایج مطالعات گذشته و مطالعات کتابخانه نظری
و به شکل  ده شزیست شناسایی های موثر بر حفاظت از محیطشاخص 

ع رسانی، مسئولیت پذیری و عالقه  )آگاهی، آموزش و اطالچهار معیار 
-در گام بعدی به اند.شده بندیتقسیمزیرمعیار  38مندی و مشارکت( و 

دلفی طراحی و میان خبرگان توزیع   ها، پرسشنامهآوری داده منظور جمع
-زی تکآوری گردید. در گام نهایی با استفاده از روش دلفی فاو جمع

ترین  پرداخته تا اساسی هااین شاخصزیابی لیل و ار ای به تحمرحله 
روش دلفی  شناسایی شوند. زیست های موثر بر حفاظت از محیطشاخص 

میالدی توسط کافمن و گوپتا ابداع شد که این   1980فازی در دهه 
های فازی است. کاربرد  روش ترکیبی از روش دلفی و نظریه مجموعه

مسائلی که اهداف و  جماع بر گیری و ا منظور تصمیماین روش به 
-بسیار ارزنده می مشخص نیستند، منجر به نتایجپارامترها به صراحت 

(. این روش بررسی کاملی بر عقاید  1392و همکاران،  توکلی شود )
طرفانه به سواالت  خبرگان، با سه ویژگی اصلی است: پاسخ بی

ها و  ز آندفعات ارسال پرسشنامه و دریافت بازخورد ا پرسشنامه، تکرار
صورت گروهی. در روش  وتحلیل آماری از پاسخ به سواالت بهتجزیه

-های آماری به دادهذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیل  هایفی، دادهدل

گیری  شود. این روش منجر به اجماع در تصمیمتبدیل می های عینی 
-(. مراحل انجام روش دلفی فازی به1387و منتظر،  جعفریگردد )می

ابتدا ارزش ارزیابی  .  (Cheng, Lin, 2002) باشدمی شکل زیر
ام را با عدد فازی مثلثی به شکل زیر نشان   iنگاه خبره از  ام j معیار
 دهیم: می

,   

       

باشد. سپس برای  تعداد معیارها می mها و تعداد خبره nکه در آن 
در مورد هر شاخص، میانگین فازی را  ره خب n ارزیابی میانگین نظرات 
ام   j ازی شاخصمیانگین ف آوریم.ها بدست میبرای هریک از شاخص

 که در آن:  برابر است با  

 
 باشند های عدد فازی به شکل زیر میدر بعضی از مقاالت این مولفه
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 ستیز طیحموثر بر حفاظت از م ی هاشاخص :1جدول 

 منبع شاخص ها 

زی
ط 

حی
ز م

ت ا
اظ

حف
ی 

اه
آگ

و 
ش 

دان
ت

س
 

های لهها و فاضالب شهری و صنعتی، اثرات رهاسازی پسماندها و زبااثرات رهاسازی زباله 

های ساختمانی، اثرات زیانبار جنگل زدایی و روستایی و کشاورزی، اثرات رهاسازی نخاله

زایی بر محیط زیست، اثرات آلودگی هوا بیابان قطع درختان بر محیط زیست، اثرات زیانبار

یست، اثرات آلودگی صوتی بر سالمت انسان و سایر موجودات، اثرات آلودگی بر محیط ز

زیست، اثرات آلودگی فضاهای سبز زیست، اثرات آلودگی خاک بر محیطمحیط منابع آب بر

اهمیت حفاظت از  رویه منابع آب سطحی و زیرزمینی،زیست، اثرات مصرف بیبر محیط

و دست نخورده، نقش پوشش گیاهی در کیفیت  فاظت از منابع طبیعی بکرمراتع، اهمیت ح

 محیط زیست    

نژاد مصطفی ،1391، نصر 1987ریچاردسون 

، 1396، دلنواز 1397، جعفری نوبخت 1395

، 1398، صحرایی 1396، عظیمی 1394ایلدرمی 

  ، 1396زنده ، دل1396، حجازی 1398رحیمی 

، 1396، سالطین 1389، دبیری 1391کریمی 

 .1395یوسفی 

س
م

ئو
ی 

یر
پذ

ت 
لی

ی
یط

ح
ت م

س
زی

 

یلی، استفاده از جویی در مصرف انرژی و سوخت فسجویی در مصرف آب، صرفهصرفه

مواد و وسایل سازگار با محیط زیست، رفتار دوستانه با محیط زیست، کاهش رفتار 

و  هاز کاغذهای باطله، تفکیک زبالهزا به محیط زیست، استفاده مجدد ااسیب

ها و پسماندها در محیط زیست و ...   آوری زبالهعپسماندهای خانگی، جم  

، 1393ی آباد، مختاری ملک1396میرفردی 

 .  1390، صالحی 1395، احمدیان 1393فرهمند 

ی 
ند

ه م
الق

ع
 

وزشی های آمهای حفاظت از محیط زیست، شرکت در کالسها و شیوهفرآگیری روش

رای شناخت مشکالت و های زیست محیطی، مطالعه ب یست محیطی، شرکت در طرحز

رالعمل های زیست زیست محیطی محل زندگی، مطالعه برای شناخت قوانین و دستو مسائل

محیطی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست 

از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر    محیطی به دیگران، عالقمندی به استفاده   

اران ، زاهدی و همک1390ادهمی و اکبرزاده 

1394  . 

ط 
حی

ز م
ت ا

اظ
حف

در 
ت 

رک
شا

م

ت
س

زی
 

ی، مشارکت در طیمحستیو مقررات ز نیقوان  سازی ادهیو پ تیرعا نهیمشارکت در زم

ا زمینه آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به دیگران، مشارکت و همکاری ب 

-ها و انجمنی با گروههای حفاظت محیط زیست، مشارکت و همکارنهادها و سازمان

سایل و تجهیزات های محلی حفاظت از محیط زیست، همکاری در ترویج استفاده از و

سازگار با محیط زیست، همکاری و مشارکت در توسعه فضاهای سبز و ...، مشارکت در 

های زیست محیطی،  مایهها و سرزمینه حفاظت از منابع، دارایی  

داک و ، بو1393پور ، ملکی و علی1383رضوانی 

 . 1392، حیدری و همکاران 2005همکاران 

 

 کنیم فازی سازی میانگین عدد فازی از رابطه زیر استفاده می برای دی

 

ظر  در ن  aدر پایان کار برای پذیرش و یا رد یک شاخص، مرزی را مانند 
-شود و در غیرام پذیرفته می jشاخص  گر م. اگیریمی

-70شود. در این پژوهش با توجه به اصل رد می jاینصورت شاخص 
 ,Hsu et al)است   0/ 7، مرز قابل قبول بودن شاخص عدد 30

کنیم در این مطالعه برای بیان اهمیت هر  . در پایان یادآوری می(2010
-ت، استفاده شدهه اسآمد  2در جدول   ی مثلثی کهشاخص از اعداد فاز

است. اعداد فازی مثلثی بیشترین کاربرد را نسبت به سایر اعداد فازی  

شوند که در آن  نمایش داده می صورت  دارند و به 

 به ترتیب بیانگر کمترین،  uو  l ،m. پارامترهای 

 

  . فرضباشندازی میک رویداد ف ترین و بیشترین ارزش ممکن ی محتمل
 : کنید

دو عدد    و   

صورت زیر فازی مثلثی باشند. عملگرهای ریاضی فازی مورد نیاز به 
 شوند:تعریف می

 

       (1) 

                     

(2) 

.                                                    

(3) 
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 یو اعداد فاز یعبارات زمان : 2جدول 

 های پژوهشها و یافتهداده تحلیل -4
، پرسشنامه دلفی فازی  1های پیشنهادی در جدول با توجه به شاخص

طراحی و در بین خبرگان توزیع شد و از آنها خواسته شد که میزان  
ها بر حفاظت از محیط زیست را مشخص  اثرگذاری هریک از شاخص

ت هریک از  باشد. اهمیپرسش می 38کنند. این پرسشنامه شامل 

مورد ارزیابی قرار   2طیف درج شده در جدول  7وسیله ها بهسوال
گرفت. نحوه امتیازدهی به مقادیر قطعی توسط اعداد فازی مثلثی به  

گیرد. خالصه نتایج  آمده است، صورت می 2شکلی که در جدول 
 خالصه شده است.   3حاصل از این نظرخواهی در جدول 

 خبرگان  یحاصل از نظرخواه ج ینتا :3جدول 

 توصیف میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارها شاخص ها 

       

ت
س

زی
ط 

حی
ز م

ت ا
اظ

حف
ی 

اه
آگ

و 
ش 

دان
 

 14 4 3 0 0 0 0 ها و فاضالب شهری و صنعتی آگاهی از اثرات رهاسازی زباله

 12 5 3 0 1 0 0 و کشاورزی ای روستاییهآگاهی از اثرات رهاسازی پسماندها و زباله

 11 5 3 1 0 1 0 های ساختمانی آگاهی از اثرات رهاسازی نخاله

 16 3 2 0 0 0 0 آگاهی از اثرات زیانبار جنگل زدایی و قطع درختان بر محیط زیست 

 14 2 1 1 1 0 2 زایی بر محیط زیست آگاهی از اثرات زیانبار بیابان 

 18 1 2 0 0 0 0 ت زیسر محیطودگی هوا بآگاهی از اثرات آل 

 12 7 0 2 0 0 0 آگاهی از اثرات آلودگی صوتی بر سالمت انسان و سایر موجودات

 14 5 2 0 0 0 0 زیست آگاهی از اثرات آلودگی منابع آب بر محیط

 13 5 3 0 0 0 0 زیست آگاهی از اثرات آلودگی خاک بر محیط

 11 4 4 2 0 0 0 زیست محیط ای سبز بر آگاهی از اثرات آلودگی فضاه

 15 4 1 1 0 0 0 ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح  هروی یاز اثرات مصرف ب یآگاه

 4 3 8 2 3 0 1 آگاهی از اهمیت حفاظت از مراتع 

 6 4 3 2 4 2 0 آگاهی از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی بکر و دست نخورده 

 15 3 1 0 2 0 0 ست آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محیط زی

م
س

ی
یط

ح
ت م

س
زی

ی 
یر

پذ
ت 

ولی
ئ

 

 13 5 3 0 0 0 0 جویی در مصرف آبصرفه

 12 3 6 0 0 0 0 جویی در مصرف انرژی و سوخت فسیلی صرفه

 10 1 5 1 1 3 0 استفاده از مواد و وسایل سازگار با محیط زیست 

 14 2 3 1 1 0 0 رفتار دوستانه با محیط زیست 

 5 3 3 2 5 1 2 ط زیست زا به محی کاهش رفتار آسیب

 9 4 5 2 1 0 0 استفاده مجدد از کاغذهای باطله 

 11 5 3 1 1 0 0 ها و پسماندهای خانگی تفکیک زباله

 11 6 2 1 1 0 0 ها و پسماندها در محیط زیست و ...آوری زبالهجمع

 3 5 3 3 3 4 0 شهر  یط یمح ستزی مشکالت  رفع جهت نهادها و هاتماس با رسانه

ع
ال

ی 
ند

ه م
ق

 

 10 4 5 2 0 0 0 های حفاظت از محیط زیست ها و شیوه فرآگیری روش

 4 5 6 3 2 1 0 های آموزشی زیست محیطی شرکت در کالس

 9 5 5 2 0 0 0 های زیست محیطی شرکت در طرح

 11 2 3 4 1 0 0 مطالعه برای شناخت مشکالت و مسائل زیست محیطی محل زندگی 

 4 4 3 6 3 0 1 تورالعمل های زیست محیطی وانین و دسای شناخت قمطالعه بر 

 13 5 2 0 1 0 0 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 5 6 3 3 3 0 1 آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به دیگران 

 10 3 3 3 1 1 0 عالقمندی به استفاده از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر

 
اظ

حف
در 

ت 
رک

شا
م

ز 
ت ا

ط 
حی

م
ت

س
زی

 

 9 4 5 3 0 0 0 ی طیمحستیو مقررات ز  نیقوان سازیادهیو پ تیرعا نهیزممشارکت در 

 11 4 3 3 0 0 0 مشارکت در زمینه آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به دیگران 

 11 4 5 1 0 0 0 های حفاظت محیط زیست مشارکت و همکاری با نهادها و سازمان 

 11 5 4 1 0 0 0 های محلی حفاظت از محیط زیست جمن و ان هاکاری با گروهمشارکت و هم

 7 3 6 2 3 0 0 همکاری در ترویج استفاده از وسایل و تجهیزات سازگار با محیط زیست

 10 4 5 1 1 0 0 همکاری و مشارکت در توسعه فضاهای سبز و ...

 12 3 4 1 1 0 0 ی های زیست محیطهها و سرمایمشارکت در زمینه حفاظت از منابع، دارایی 

 العاده زیاداهمیت فوق زیاداهمیت خیلی اهمیت زیاد اهمیت متوسط  اهمیت کم کم اهمیت خیلی بدون اهمیت  عبارات زبانی 

 ( 9،10،10) ( 7،9،10) ( 5،7،9) ( 3،5،7) ( 1،3،5) ( 0،1،3) ( 0،0،1) اعداد فازی مثلثی 
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مرحله بعدی شامل فازی سازی نظرات خبرگان، محاسبه میانگین  
باشد.  ها میفازی سازی این میانگینفازی هر شاخص و در نهایت دی

-افزار اکسل انجام میدر این پژوهش تمامی این محاسبات توسط نرم

ظرات خبرگان و  شود. نتایج این محاسبات که شامل میانگین فازی ن
 نمایش داده شده است.   4باشد در جدول فازی شده آنها میادیر دیمق

 خبرگان ی هادگاهید نیانگیم :4جدول 

 فازیدی میانگین فازی مثلثی شاخص ها 

  
ت

س
زی

ط 
حی

ز م
ت ا

اظ
حف

ی 
اه

آگ
و 

ش 
دان

 

 0/9 (8/7، 3/9، 9/9) عتیها و فاضالب شهری و صنآگاهی از اثرات رهاسازی زباله

 6/5 (0، 8/7، 9/8) های روستایی و کشاورزیآگاهی از اثرات رهاسازی پسماندها و زباله

 7/5 (0، 0/8، 1/9) های ساختمانیآگاهی از اثرات رهاسازی نخاله

 2/9 (2/8، 5/9، 9/9) آگاهی از اثرات زیانبار جنگل زدایی و قطع درختان بر محیط زیست

 5/2 (0، 0، 6/7) زایی بر محیط زیستار بیابانی از اثرات زیانبآگاه

 3/9 (4/8، 6/9، 9/9) زیستآگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محیط

 7/6 (8/4، 0/7، 3/8) آگاهی از اثرات آلودگی صوتی بر سالمت انسان و سایر موجودات

 1/9 (0/8 ،4/9، 9/9) زیستآگاهی از اثرات آلودگی منابع آب بر محیط

 0/9 (8/7، 3/9، 9/9) زیستی از اثرات آلودگی خاک بر محیطآگاه

 3/8 (9/6، 6/8، 5/9) زیستآگاهی از اثرات آلودگی فضاهای سبز بر محیط

 9/5 (0، 4/8، 2/9) ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح هروییاز اثرات مصرف ب یآگاه

 5/2 (0، 0، 5/7) آگاهی از اهمیت حفاظت از مراتع

 3/4 (0، 6/5، 4/7) همیت حفاظت از منابع طبیعی بکر و دست نخوردهآگاهی از ا

 3/8 (8/6، 6/8، 3/9) آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محیط زیست

ی 
یط

ح
ت م

س
زی

ی 
یر

پذ
ت 

ولی
سئ

م
 

 0/9 (8/7، 3/9، 9/9) جویی در مصرف آبصرفه

 7/5 (0، 9/7، 2/9) جویی در مصرف انرژی و سوخت فسیلیصرفه

 6/4 (0، 0/6، 8/7 ز مواد و وسایل سازگار با محیط زیستاستفاده ا

 5/5 (0، 7/7، 8/8) رفتار دوستانه با محیط زیست

 0/2 (0، 0، 1/6) کاهش رفتار آسیب زا به محیط زیست

 7/7 (1/6، 0/8، 1/9) استفاده مجدد از کاغذهای باطله

 2/8 (7/6، 5/8، 4/9) ها و پسماندهای خانگیتفکیک زباله

 3/8 (8/6، 6/8، 4/9) ها و پسماندها در محیط زیست و ...آوری زبالهجمع

 8/3 (0، 5/4، 7/6) شهر یطیمح ستزی مشکالت رفع جهت نهادها و هاتماس با رسانه
قه

ال
ع

ی 
ند

م
 

 2/8 (7/6، 4/8، 4/9) های حفاظت از محیط زیستها و شیوهفرآگیری روش

 9/4 (0، 4/6، 2/8) حیطیای آموزشی زیست مهشرکت در کالس

 2/8 (6/6، 4/8، 4/9) های زیست محیطیشرکت در طرح

 5/7 (9/5، 8/7، 9/8) مطالعه برای شناخت مشکالت و مسائل زیست محیطی محل زندگی

 4/2 (0، 0، 2/7) مطالعه برای شناخت قوانین و دستورالعمل های زیست محیطی

 6/8 (2/7، 9/8، 6/9) ل و نقل عمومیاستفاده از وسایل حم

 5/2 (0، 0، 6/7) آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به دیگران

 2/5 (0، 2/7، 6/8) عالقمندی به استفاده از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر
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 9/7 (4/6، 2/8، 3/9) یطیمحتسیو مقررات ز نیقوان سازیادهیو پ تیرعا نهیمشارکت در زم

 5/5 (0، 6/7، 8/8) مشارکت در زمینه آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به دیگران

 9/6 (9/4، 1/7، 5/8) های حفاظت محیط زیستمشارکت و همکاری با نهادها و سازمان

 5/8 (2/7، 8/8، 6/9) های محلی حفاظت از محیط زیستها و انجمنمشارکت و همکاری با گروه

 8/6 (8/4، 0/7، 5/8 همکاری در ترویج استفاده از وسایل و تجهیزات سازگار با محیط زیست

 0/8 (4/6، 2/8، 3/9) همکاری و مشارکت در توسعه فضاهای سبز و ...

 1/8 (6/6، 4/8، 3/9) های زیست محیطیها و سرمایهمشارکت در زمینه حفاظت از منابع، دارایی
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حفاظت از محیط 

 زیست

 دانش و آگاهی پذیریمسئولیت عالقمندی مشارکت

عنوان مقدار  به  7/0، مقدار 70-30وجه به اصل در این مرحله با ت
شود. با مقایسه مقدار ارزش بدست آمده هر  آستانه در نظر گرفته می

معیار موثر بر   4های تاثیرپذیر بر شاخص با مقدار آستانه، مولفه
حفاظت از محیط زیست تعیین خواهند شد. بر اساس نظر خبرگان، از  

ای معیار دانش و آگاهی حفاظت  نظر گرفته شده بر شاخص در 14بین 
های تاثیرگذار انتخاب  عنوان شاخصمولفه به 10از محیط زیست، 

شاخص در نظر گرفته شده برای معیار   9ند. همچنین از بین شد
 عنوان معیارهای معیار به  6مسئولیت پذیری زیست محیطی فقط 

نظر گرفته شده   شاخص در 7اساسی انتخاب شدند. از طرفی از بین 
شاخص انتخاب شدند. در   3ای معیار آموزش و منابع اطالعاتی، تنها بر

های در نظر گرفته شده برای معیارهای  نهایت از بین شاخص
  6و  4عالقمندی و مشارکت در حفاظت از محیط زیست به ترتیب 

مولفه به عنوان تاثیرگذارترین   29مولفه انتخاب شدند. در نهایت 
  5ست برگزیده شدند که در جدول حفاظت از محیط زی ها بر شاخص 

 شوند.  نمایش داده می

 شده دییتا ی هاشاخص یینها ج ینتا :5جدول 

 فازیدی شاخص ها  

  
ز 

ت ا
اظ

حف
ی 

اه
آگ

و 
ش 

دان

ت
س
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ط 
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C1-1 0/9 ها و فاضالب شهری و صنعتیآگاهی از اثرات رهاسازی زباله 

C1-2 2/9 ار جنگل زدایی و قطع درختان بر محیط زیستاهی از اثرات زیانبآگ 

C1-3 3/9 زیستآگاهی از اثرات آلودگی هوا بر محیط 

C1-4 1/9 زیستآگاهی از اثرات آلودگی منابع آب بر محیط 

C1-5 0/9 زیستآگاهی از اثرات آلودگی خاک بر محیط 

C1-6 3/8 زیستبر محیط آگاهی از اثرات آلودگی فضاهای سبز 

C1-7 3/8 آگاهی از نقش پوشش گیاهی در محیط زیست 

ت 
ولی

سئ
م
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ی 
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C2-1 0/9 جویی در مصرف آبصرفه 

C2-2 7/7 استفاده مجدد از کاغذهای باطله 

C2-3 2/8 ها و پسماندهای خانگیتفکیک زباله 

C2-4 3/8 و ... ها و پسماندها در محیط زیستآوری زبالهجمع 

قه 
ال

ع
ی 

ند
م

 

C3-1 2/8 های حفاظت از محیط زیستها و شیوهفرآگیری روش 

C3-2 2/8 های زیست محیطیشرکت در طرح 

C3-3 5/7 یمحل زندگ یطیمح ستیشناخت مشکالت و مسائل ز یمطالعه برا 

C3-4 6/8 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
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C4-1 9/7 یطیمحستیو مقررات ز نیقوان سازیادهیو پ تیرعا نهیمشارکت در زم 

C4-2 5/8 های محلی حفاظت از محیط زیستها و انجمنمشارکت و همکاری با گروه 

C4-3 ... 0/8 همکاری و مشارکت در توسعه فضاهای سبز و 

C4-4 1/8 های زیست محیطیها و سرمایهمشارکت در زمینه حفاظت از منابع، دارایی 

 AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی  -5

  1980برای اولین بار پژوهشگری بنام توماس ال ساعتی در سال 
به عنوان یک   AHPرا ارائه داد. فرایند  AHPروش سلسله مراتبی 

باشد و بر پایه مقایسات زوجی گیری چند شاخصه میروش تصمیم
میت هر شاخص  سازد تا درجه اهمیاستوار است. این روش ما را قادر 

را با توجه به نظر خبرگان تعیین کنیم. مراحل محاسباتی روش سلسله  
( تشکیل ساختار سلسله مراتبی  1باشد: مراتبی شامل سه قسمت می

( انجام مقایسات زوجی برای محاسبه وزن هریک از  2برای مسئله 
پژوهش هدف   ( بررسی نرخ سازگاری. در این3معیارها و زیرمعیارها 

باشد. با توجه به  وامل موثر بر حفاظت از محیط زیست میبررسی ع
های نهایی تایید شده توسط خبرگان، در مرحله اول، یک  شاخص 

زیرمعیار به شکل   19معیار اصلی و  4چارچوب سلسله مراتبی شامل 
 شود.  زیر ارائه می

 

 طیموثر بر مح ی هاشاخص ی: مدل سلسله مراتب1 یحیتوضرسم 

 ستیز

ها با  سلسله مراتبی، مرحله بعدی ارزیابی شاخص پس از تعیین ساختار
های  باشد که برای این منظور ماتریسانجام مقایسات زوجی می

 گردند. ماتریس مقایسه زوجی یک ماتریس  مقایسه زوجی تشکیل می

 

 



 1782-1768صفحه  ،  1398 سال  پاییز ، فصل،  سومشماره   ارم ،چهطالعات علوم محیط زیست، دوره م 
 

1776 

 

ه  ست که باید دوبدو مقایسهاییهای آن شاخص ست که درایهمربعی

 ین ماتریس باشد مرتبه ا nها شوند. اگر تعداد شاخص

شود و با توجه به  نشان داده می های ماتریس با خواهد بود. درایه

و درنتیجه   پذیری که برقرار است خاصیت عکس 

   پذیری تنها . بوضوح با توجه به خاصیت عکس

از مقیاس   ، jبا شاخص  iص گیرد. در مقایسه شاخ مقایسه انجام می
شود. این مقیاس در  تر استفاده می اندازه مهماهمیت یکسان تا بی

میارکالیی و همکاران،  صمدینشان داده شده است ) 6جدول 
1396  .) 

 وزن نییتع ی برا یزبان شناس اسیو مق ی اعداد فاز فی: ط6جدول 

 اعداد فازی مثلثی معکوس عداد فازی مثلثیا درجه اهمیت در مقایسات زوجی 

 (1، 1، 1) (1، 1، 1) اهمیت یکسان 1

 ( 2/0، 3/0، 1) (1، 3، 5) تر کمی مهم 2

 ( 142/0، 2/0، 3/0) (3، 5، 7) تر مهم 3

 ( 11/0، 142/0، 2/0) (5، 7، 9) تر خیلی مهم 4

 ( 11/0، 11/0، 142/0) (7، 9، 9) تر اندازه مهمبی 5

 

های مقایسه زوجی که توسط خبرگان تهیه  آوری ماتریسپس از گرد 
شده، باید ماتریس تجمیع نظرات خبرگان را بدست آورد. برای این  

-های اعداد فازی مثلثی تمامی ماتریسمنظور میانگین هندسی مولفه

انگین  کنیم. برای محاسبه میهای مقایسه زوجی را محاسبه می

فرمول زیر استفاده  از  هندسی اعداد فازی 

 کنیم:   می

 

ها، نتایج حاصل از تجمیع  بدین ترتیب برای مقایسه هریک از شاخص

نمایش   7به شکل جدول  نظرات خبرگان در یک ماتریس 

 شود.  داده می

 یزوج ساتیخبرگان حاصل از مقانظرات  عیتجم سی: ماتر7جدول 

 مشارکت عالقمندی  پذیریمسئولیت یدانش و آگاه 

 ( 04/1، 51/1، 11/2) ( 27/1، 08/2، 75/2)  ( 75/0، 98/0، 39/1) (1، 1، 1) دانش و آگاهی

 ( 12/1، 58/1، 24/2) ( 96/0، 28/1، 61/1) (1، 1، 1) ( 69/0، 01/1، 34/1) پذیریمسئولیت

 ( 33/0، 53/0، 90/0) (1، 1، 1) ( 61/0، 78/0، 01/1) ( 35/0، 47/0، 76/0) عالقمندی 

 (1، 1، 1) ( 10/1، 80/1، 97/2) ( 44/0، 62/0، 89/0) ( 47/0، 65/0، 94/0) مشارکت

 

را از فرمول زیر   7ها در جدول در گام بعدی بسط مرکب فازی شاخص
 کنیم:  محاسبه می 

 

ها هستند.  نده شاخصده نشان jو  iبیانگر شماره سطر،  kکه درآن 

پذیری ها، ماتریس درجه امکان   سبه در این روش، پس از محا

 شود. فرضهای دوتایی ممکن محاسبه می حالت

 و  کنید  

با   بر  دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی 

-صورت زیر تعریف میشود و بهمی  نشان داده 

 شود:

 

 در آن:  که

 

 



 1782-1768صفحه  ،  1398 سال  پاییز ، فصل،  سومشماره   ارم ،چهمطالعات علوم محیط زیست، دوره 

 

1777 

 

 :فرض کنید 

 

 آید:در اینصورت بردار وزن به شکل زیر بدست می

    (4)                  

در نهایت پس از نرمالسازی، بردارهای وزن نرمال شده به شکل زیر  
 باشند:می

 

 شد.با یک بردار غیرفازی می Wکه در اینجا 

ها را  ها، ابتدا تمامی سطرها و ستون در این مرحله برای محاسبه  

 کنیم:باهم جمع می 7در جدول 

 

 کنیم: وارون این عدد را محاسبه می 3سپس با توجه به فرمول 

 

 

 

را   7پس از آن مجموع سطرهای ماتریس نمایش داده شده در جدول 
(، حاصل را در عدد باال ضرب  2مول ) بدست آورده و با استفاده از فر

 شود. برای هر سطر محاسبه می  بدین ترتیب مقادیر   کنیم.می

 

 

 

 

های دوتایی ممکن به  حال برای محاسبه درجه امکان پذیری حالت
کنیم: روش زیر عمل می

 

 

 

 

 

آوریم:(، بدست می4سرانجام با استفاده از فرمول )
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ی، . پس از نرمالسازبنابراین:  
 آیند:  ها به شکل زیر بدست میبردارهای وزن نسبت به شاخص

 

 یزوج سهیمربوط به پرسشنامه مقا ی ها: وزن شاخص8جدول 

های لی را برای تمامی زیرمولفهحال در این قسمت، مراحل قب
-کنیم. سپس با توجه به میزان درجه امکانمعیارها تکرار می

های  پذیری و وزن نهایی هر مولفه، رتبه نهایی هرکدام از مولفه
گردد. ابتدا برای  موثر بر حفاظت از محیط زیست تعیین می

های شاخص آگاهی، نتایج حاصل از  همقایسه هریک از مولف
در نهایت دهیم. نمایش می 9رات خبرگان را در جدول تجمیع نظ

بدست   10پس از نرمالسازی، وزن نسبی هر مولفه به صورت جدول 
 آید.می

 یشاخص آگاه یزوج ساتیت خبرگان حاصل از مقانظرا عیتجم سی: ماتر9جدول 

  

 یشاخص آگاه ی هااز مولفه کیمربوط به هر یی: وزن نها10جدول 

7-1C 6-1C 5-1C 4-1C 3-1C 2-1C 1-1C  

14/0 01/0 03/0 27/0 12/0 30/0 13/0 W 

 اولویت 4 1 5 2 6 7 3

با روش مشابه، ماتریس تجمیع نظرات خبرگان حاصل از مقایسات  
پذیری، عالقمندی و مشارکت به ترتیب های مسئولیتزوجی شاخص

شوند. نشان داده می 13و  12،  11های در جدول

 اولویت هاوزن شاخص 
 1 32/0 دانش و آگاهی 

 1 32/0 پذیریمسئولیت

 3 12/0 عالقمندی

 2 24/0 مشارکت 

 C1-1 C1-2 C1-3 C1-4 C1-5 C1-6 C1-7 

C1-1 
(1،1،1 ) (78/0 ،53/0 ،36/0 )  (04/1 ،71/0 ،42/0 )  (53/0 ،32/0 ،23/0 )  (48/5 ،46/3 ،82/1 )  (58/4 ،13/3 ،55/1 )  (05/1 ،65/0 ،44/0 )  

C1-2 
(76/2 ،85/1 ،23/1 ) (1،1،1 )  (62/2 ،15/2 ،67/1 )  (31/1 ،99/0 ،75/0 )  (78/8 ،48/7 ،44/5 )  (99/5 ،94/4 ،59/3 )  (46/5 ،94/3 ،43/2 )  

C1-3 
(30/2 ،36/1 ،95/0 ) (59/0 ،46/0 ،38/0 )  (1،1،1 )  (70/0 ،44/0 ،35/0 )  (81/1 ،30/1 ،87/0 ) (57/5 ،70/3 ،93/1 )  (97/1 ،24/1 ،82/0 )  

C1-4 
(35/4 ،05/3 ،84/1 ) (32/1 ،99/0 ،76/0 )  (85/2 ،19/2 ،39/1 )  (1،1،1 )  (82/6 ،75/4 ،52/2 ) (18/7 ،47/5 ،08/3 )  (63/3 ،62/2 ،46/1 ) 

C1-5 (53/0 ،28/0 ،18/0 ) (18/0 ،13/0 ،11/0 )  (12/1 ،75/0 ،55/0 ) (38/0 ،20/0 ،15/0 ) (1،1،1 )  (36/1 ،71/0 ،42/0 )  (42/0 ،28/0 ،18/0 ) 

C1-6 (62/0 ،31/0 ،22/0 ) (28/0 ،20/0 ،17/0 ) (51/0 ،26/0 ،18/0 ) (32/0 ،18/0 ،14/0 ) (34/2 ،33/1 ،72/0 ) (1،1،1 )  (50/0 ،32/0 ،22/0 ) 

C1-7 (25/2 ،48/1 ،92/0 ) (39/0 ،25/0 ،18/0 ) (21/1 ،78/0 ،49/0 ) (67/0 ،37/0 ،27/0 ) (38/5 ،46/3 ،33/2 ) (43/4 ،05/3 ،97/1 ) (1،1،1 )  
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 یریپذتیشاخص مسئول یزوج ساتیل از مقانظرات خبرگان حاص عیتجم سی: ماتر11جدول 

 C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 

C2-1 (1 ،1 ،1)  (49/2 ،64/1 ،18/1 )  (42/6 ،65/4 ،91/2 )  (37/5 ،10/4 ،39/2 ) 

C2-2 (83/0 ،59/0 ،40/0 )  (1 ،1 ،1)  (53/2 ،96/1 ،32/1 )  (80/3 ،99/2 ،88/1 ) 

C2-3 (34/0، 21/0 ،15/0 )  (73/0 ،5/0 ،39/0 ) (1 ،1 ،1)  (76/0 ،43/0 ،30/0 ) 

C2-4 (42/0 ،24/0 ،18/0 ) (79/0 ،50/0 ،39/0 ) (99/3 ،83/2 ،58/1 ) (1 ،1 ،1) 

 

 شاخص مشارکت یزوج ساتینظرات خبرگان حاصل از مقا عیتجم سی: ماتر12جدول 

 C3-1 C3-2 C3-3 C3-4 

C3-1 (1، 1 ،1)  (96/1 ،26/1 ،89/0 )  (35/3 ،73/2 ،39/1 )  (15/1 ،75/0 ،49/0 ) 

C3-2 (10/1 ،77/0 ،50/0 )  (1 ،1 ،1) (71/3 ،60/2 ،38/1 ) (67/1 ،00/1 ،66/0 ) 

C3-3 (50/0 ،36/0 ،30/0 )  (71/0 ،37/0 ،27/0 ) (1 ،1 ،1) (72/0 ،46/0 ،30/0 ) 

C3-4 (03/2 ،28/1 ،85/0 ) (49/1 ،96/0 ،59/0 ) (28/3 ،27/2 ،46/1 ) (1 ،1 ،1) 

 

 شاخص مشارکت یزوج ساتینظرات خبرگان حاصل از مقا عیتجم سی: ماتر13جدول 

 C4-1 C4-2 C4-3 C4-4 

C4-1 (1 ،1 ،1)  (22/1 ،73/0 ،49/0 )  (46/1 ،11/1 ،79/0 )  (53/0 ،32/0 ،24/0 ) 

C4-2 (03/2 ،33/1 ،80/0 )  (1 ،1 ،1)  (64/1 ،14/1 ،66/0 ) (25/1 ،83/0 ،55/0 ) 

C4-3 (24/1 ،88/0 ،68/0 )  (48/1 ،85/0 ،60/0 ) (1 ،1 ،1) (32/0 ،21/0 ،15/0 ) 

C4-4 (17/4 ،94/2 ،79/1 ) (74/1 ،09/1 ،72/0 ) (20/5 ،80/3 ،54/2 ) (1 ،1 ،1) 

 

نمایش داده   16و  15، 14های ها در جدولوزن نسبی تمامی مولفه
 شود.  می

شاخص  ی هااز مولفه کیبه هرمربوط  ییوزن نها: 14جدول 

 یریپذتیمسئول

4-2C 3-2C 2-2C 1-2C  

14/0 06/0 34/0 45/0 W 

 اولویت 1 2 4 3

 

 شاخص ی هااز مولفه کیمربوط به هر ییوزن نها: 15جدول 

 عالقمندی 

4-3C 3-3C 2-3C 1-3C  

31/0 07/0 31/0 32/0 W 

 اولویت 1 2 3 2

 

 مشارکتشاخص  ی هااز مولفه کیمربوط به هر ییوزن نها: 16جدول 

4-4C 3-4C 2-4C 1-4C  

56/0 09/0 25/0 11/0 W 

 اولویت 3 2 4 1

بر اساس نتایج حاصل از نظر خبرگان، ترتیب اولویت عوامل اصلی   
  16و  15، 14، 10، 8های ست در جدولموثر بر حفاظت از محیط زی

 شده است. ارائه  

 گیریبحث و نتیجه -6
هدف اصلی این پژوهش شناسایی معیارهای موثر بر حفاظت از محیط  

باشد. آبادغرب میآموزان متوسطه دوم شهر اسالمزیست توسط دانش
در این پژوهش برای شناسایی این معیارها از روش دلفی فازی و  

تفاده گردید. دی معیارها از روش فرآیند سلسله مراتبی اسبنجهت رتبه
های بدست آمده از ادبیات نظری، با توجه به نظر خبرگان، شاخص 

معیار اصلی دانش و   4کارشناسان و آزمون دلفی فازی، در غالب 
پذیری، عالقمندی و مشارکت بررسی شدند. با توجه  آگاهی، مسئولیت

باشد: عیارهای اصلی به شکل مقابل میبندی، اولویت مبه نتایج رتبه
( عالقمندی.  4( مشارکت 3پذیری ( مسئولیت2نش و آگاهی ( دا1

بندی نهایی در مورد زیرمعیارهای دانش و آگاهی نشان داد  نتایج رتبه
که جنگل زدایی و قطع درختان، آلودگی منابع آب، نقش پوشش  

به ترتیب  ها و فاضالب شهری و صنعتی گیاهی و رهاسازی زباله
یست هستند. در حالیکه آلودگی  مهمترین عوامل اثرگذار بر محیط ز

هوا، آلودگی خاک و آلودگی فضاهای سبز دارای کمترین میزان  
-تیشاخص مسئول یهااز مولفه کیهر بندیباشند. رتبهاهمیت می

جویی در مصرف آب، استفاده مجدد  ی به ترتیب عبارتند از صرفه ریپذ
زیست و ها و پسماندها در محیط آوری زبالهه، جمع از کاغذهای باطل 
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ها و پسماندهای خانگی. اولویت زیرمعیارهای شاخص  تفکیک زباله
ها و  مشارکت نیز عبارتند از مشارکت در زمینه حفاظت از منابع، دارایی

-ها و انجمنهای زیست محیطی، مشارکت و همکاری با گروهسرمایه

و  تیرعا نهیمشارکت در زم، های محلی حفاظت از محیط زیست
ی و همکاری و مشارکت در  طیمحستیو مقررات ز نی نقوا سازیادهیپ

توسعه فضاهای سبز. در مورد میزان اهمیت زیرمعیارهای عالقمندی،  

های حفاظت از محیط زیست بیشترین میزان  ها و شیوهفرآگیری روش
های زیست  اهمیت را داراست. بعد از آن، دو زیرمعیار شرکت در طرح

نقل عمومی در رتبه دوم اهمیت  محیطی و استفاده از وسایل حمل و 
شناخت مشکالت   ی مطالعه براقرار دارند. کمترین درجه اهمیت نیز به 

 ی اختصاص دارد. محل زندگ یطیمح ستیو مسائل ز

 

 منابع 

های زاگرس  بوم جنگلجتماعی در تخریب زیستا-. بررسی نقش عوامل اقتصادی1394ایلدرمی، علیرضا، قاسمی، فرهاد، بهمنی، نگار،  −
 .  140-149، ص 2، شماره 3ها و مراتع ایران، جلد  پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل-طقه کاکارضا لرستان، دوفصلنامه علمی من

  18و  5موردی: مناطق . بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران )مطالعه 1390ادهمی، عبدالرضا، اکبرزاده، الهام،  −
 .  37-62، ص 1، شماره 1العات جوانان، دوره شناسی مط تهران(، جامعه

محیطی شهری )مورد مطالعه: شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست. تحلیل جامعه1395احمدیان، داریوش، حقیقتیان، منصور،  −
 .51-76ششم، شماره هجدهم، ص شناختی شهری، سال شهروندان شهر کرمانشاه(، مطالعات جامعه

های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و . بررسی عملکرد طرح1392نژاد، مریم اض، محمد، حسنتوکلی، حسین، فی −
 .  37-50، ص 1، شماره 27گیری چندمعیاره، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد  های تصمیممدل

و روش  GISهای ساختمانی با استفاده از حل دفن نخاله یابی م. مکان1397مهرداد، لرستانی، بهاره،  جعفری نوبخت، فاطمه، چراغی، −
AHP  .مطالعه موردی: شهر همدان(، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، انتشار آنالین( 

های اقتصادی،  ی کشور، فصلنامه پژوهشهای مالیات. استفاده از روش دلفی برای تعیین سیاست1387جعفری، نیلوفر، منتظر، غالمعلی  −
 . 91-114ول، ص شماره ا

های خارجی ناشی از آلودگی هوای کالنشهر کرج ناشی از بخش حمل و نقل،  . برآورد هزینه1396حجازی، رخشاد، تونی، امید رضا،  −
 .526-598مطالعات علوم محیط زیست، دوره دوم، شماره چهارم، ص  

فنی کاربرد  -مراتبی جهت ارزیابی محیط زیستییل سلسله . استفاده از تحل1396، حسین، زنگویی، حسین، پور انزابیدلنواز، محمد، حسن  −
 .  87-104های روسازی راه، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، شماره دو، ص  پسماندهای ساختمانی و صنعتی در الیه 

نه چنار و توت در سه منطقه  جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر روی دو گو. مقایسه میزان 1396دل زنده، سیامک، کیا دلیری، هادی،  −
 .  519-524تهران، مطالعات علوم محیط زیست، دوره دوم، شماره سوم، ص 

. مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی، 1389دبیری، فرهاد، نصیری، پروین، آهنربای، نوشین،  −
 .  11-17ص ، 3، شماره  8لنامه انسان و محیط زیست، دوره فص 

ای، سال دوازدهم،  . تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر گرایش شهروندان به حفظ محیط زیست، مطالعات رسانه 1396رضایی، م.، موسوی، ی.،  −
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