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ایمىی، بُداشت ي محیط زیست َای  جُت تديیه بروامٍ آمًزش َا تعییه ايلًیت

 ُرانت 3 آبفای مىطقٍ در شرکت

 
 صیام امید

 ، تُران، ایرانعلًم ي تحقیقات آزاد اسالمی، ياحذ، داوطگاٌ آمًزش محیط زیست مارضىاسی ارضذ مذیریت بروامٍ ریسی،

 

 چکیدٌ

َای ي آمًزش دارد ،گیروذ مٍ در زمرٌ تخلف قرار مى دستٍ خطراتى يیژٌ آنٍ بر رفتار ي اعمال خطرواك، بداللت  HSE مفًُم

 ضًد. ایه تحقیق بٍ مىظًر تعییهَای محیط مار، محسًب میایمىی بعىًان ینی از ابسارَای مًثر در پیطگیری از بیماری

تُران صًرت گرفت. بذیه مىظًر، پس از تعییه جامعٍ  3ضرمت آب ي فاضالب مىطقٍ  HSEَای آمًزضی در بخص بروامٍ

َای مارگاٌ از ريش دلفی استفادٌ ضذ. سپس با برگساری یل ديرٌ آمًزضی، َای آمًزضی ي سرفصلآماری، برای تعییه ايلًیت

ضذٌ، بٍ َمراٌ سطح یادگیری، تغییر در رفتار ي وتایج عملی آن از  َای تذيیهمیسان مطلًبیت محتًی آمًزضی ي سرفصل

 َای اوتخابَای آمًزش در جُت ريشطریق سطًح مذل مرك پاتریل بررسی ضذٌ است. وتایج تحقیق وطان داد مٍ گًیٍ

استاوذاردَای مخازن »، «بىذی برای ملیٍ مارمىانَای بازآمًزی بُذاضت بٍ صًرت زمانبروامٍ»دقیق پیماونار )ایمىی(، 

« جذاسازی پسماوذَای خطل ي تر در مبذا»ي « آمًزش جُت ماَص میسان تًلیذ پسماوذ در مبذا»)بُذاضتی(، « وگُذاری آب

اوذ. بٍ عاليٌ، سطح آگاَی افراد َای آمًزضی داضتٍمحیطی( بیطتریه اَمیت را از وظر خبرگان بٍ جُت تعییه سرفصل)زیست

( بًدٌ ي آوالیس آماری )تی تست( حامی از تفايت 9/45رگساری مارگاٌ آمًزضی، ممتر از حذ متًسط )ضرمت مىىذٌ پیص از ب

تًاوذ َای تعییه ضذٌ، میگیری ومًد مٍ ايلًیتتًان ایىگًوٍ وتیجٍبىابرایه می؛ داری پیص ي پس از ديرٌ آمًزضی استمعىی

 رٌ آمًزضی تائیذ ضذٌ است.بخطی ديدر تغییر وگرش ي رفتار فراگیران مًثر باضذ ي اثر

 

 تُران. 3َای آمًزضی، ريش دلفی، مذل مرك پاتریل، ضرمت آب ي فاضالب مىطقٍ تعییه ايلًیتکلید ياژگان: 
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