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 چکیده 

پسماند و پسماند و تولید انواع تولید انواع ازحد زباله شده است. بدون شک، ازحد زباله شده است. بدون شک، پیشرفت تکنولوژی، تغییر الگوی مصرف و رشد روزافزون جمعیت منجر به تولید بیشپیشرفت تکنولوژی، تغییر الگوی مصرف و رشد روزافزون جمعیت منجر به تولید بیش
سالمتی بهداشتت و ستالمتی   که وضعیتکه وضعیت  محیطی عصر حاضر استمحیطی عصر حاضر استزیستزیست  مشکالتمشکالتترین ترین مهممهمیکی از یکی از   زبالهزباله شت و  عهافتراد جامعتهبهدا فراد جام طرات و را در معتر  ططترات و   ا عر  ط را در م
ستهای زیستتتواند از آسیبتواند از آسیبو تفکیک زباله میو تفکیک زباله میمدیریت پسماند مدیریت پسماند بین، بین، . دراین. دراینقرار داده استقرار داده است  فراوانیفراوانیهای های زیانزیان هد و محیطی و بهداشتتی آن بکاهتد و های زی شتی آن بکا محیطی و بهدا

ی و اقتصادی شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان مشارکت دانشجو معلمان ی و اقتصادی شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان مشارکت دانشجو معلمان های فرهنگی، اجتماعهای فرهنگی، اجتماعسبب ارتقاء سرمایهسبب ارتقاء سرمایه
کز مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک زباله از مبدأ انجام شد. جامعه آماری موردنظر، کلیه دانشتجو معلمتان ایتن مرکتز  ین مر مان ا شجو معل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک زباله از مبدأ انجام شد. جامعه آماری موردنظر، کلیه دان

افزار افزار های پژوهش با نرمهای پژوهش با نرمدادهداده  نظرسنجی طرح تفکیک زباله از مبدأ را پر نمودند.نظرسنجی طرح تفکیک زباله از مبدأ را پر نمودند.  نامه مربوط بهنامه مربوط بهدانشجو، پرسشدانشجو، پرسش  263263بین، تعداد بین، تعداد بودند که ازاینبودند که ازاین
ستنباطی آمار توصیفی و آمتار استتنباطی     وتحلیل آماری در دو قسمت جداگانهوتحلیل آماری در دو قسمت جداگانهدرنهایت، نتایج تجزیهدرنهایت، نتایج تجزیه  وتحلیل قرار گرفت.وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیهمورد تجزیه  SPSSآماری آماری  مار ا آمار توصیفی و آ

زیست زیست آمده حاکی از تعهد دانشجویان به حفظ و نگهداری محیطآمده حاکی از تعهد دانشجویان به حفظ و نگهداری محیطدستدستدر نظر گرفته شد. نتایج بهدر نظر گرفته شد. نتایج به  P<0/05داری، داری، بررسی شد و سطح معنیبررسی شد و سطح معنی
 زیست است.زیست است.و توجه متوسط آنان در زمینه همکاری و مشارکت در حفظ محیطو توجه متوسط آنان در زمینه همکاری و مشارکت در حفظ محیط
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Abstract  

The advancement of technology, changing patterns of consumption and increasing population 

growth have led to excessive waste generation. Undoubtedly, the production of all kinds of 

residue and waste is one of the most important environmental problems of the present day, 

which has caused many people's health and health problems. Meanwhile, waste management 

and waste separation can reduce environmental and health damages and increase cultural, 

social and economic capital. For this reason, the present study was conducted to measure the 

participation rate of students at the Shahid Rajaee Higher Education Center of Isfahan in a 
waste separation project from the source. The target population included all students of this center. Of 

these, 263 students filled in a questionnaire for a waste separation project. Data were analyzed by 

SPSS software. Finally, the statistical analysis results were analyzed in two separate sections of 

descriptive statistics and inferential statistics and the significance level was considered as P <0.05. 

The results indicate the commitment of students to environmental conservation and their average 

attention in the field of cooperation and participation in environmental protection. 
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   مقدمهمقدمه  -11

ای از انقالب صنعتی به بعد با رشد تولید انبوه کاالهای کارطانه

داری، همچنین افزایش جمعیت و ورود جهان به مرحله سرمایه

سبک و الگوی زنتدگی متردم تغییتر کترده  شهرنشینی، و رشد

رواج زنتتتدگی مصتتترفی از  .(Inglehart, 2018)استتتت 

جهان سرایت   کشورهای صنعتی و ثروتمند آغازشده و به همه

 .(Inglehart, 2018; McMichael, 2000)کرده استت 

نتیجه این تغییر و تحول، تولید روزافزون انواع پستماند و دفت  

 ,Khaleel R)زیستت استت هتا بته محیطغیراصتولی آن

Reddy KR, & MR, 1981)های انسانی ناگزیر. فعالیت 

شود. هرچه تغییر و تبدیل مواد منجر به تولید زباله و پسماند می

تری تولید شود، چالش بیشتری برای بیشتر باشد و مواد پیچیده

حفاظتت از انستان و »مدیریت پسماند و دستتیابی بته اهتداف 

 & Ngoc)وجتود دارد « حفاظت از منتاب »و « زیستمحیط

Schnitzer, 2009). کته در اصتل  در ابتدا، ستوزاندن زبالته

شده بود، به متدت برای کاهش حجم و دالیل بهداشتی معرفی

گرفت؛ امتا امتروزه بتا طوالنی در بسیاری از جوام  صورت می

شدن موضوع بازیافت، امکان تبدیل اقدامات پیشگیرانه و مطرح

 طوربته جویی در انرژی،استفاده دیگر و صرفهزباله به مواد قابل

شده توجهی برای رسیدن به اهداف مدیریت پسماند فراهمقابل

 .(Brunner & Rechberger, 2015)است 

هدف اولیه مدیریت پسماند، جلوگیری از هرگونه تأثیر این مواد 

اارزش زیست است. بازیافتت متواد بتبر سالمتی و حفظ محیط

هتتا، از چنتتد جهتتت موجتتود در زبالتته و استتتفاده مجتتدد از آن

ها و موردتوجه استت؛ کته شتامل کتاهش وزن و حجتم زبالته

تر مراحل بعدی دفت ، استتفاده از متواد درنتیجه مدیریت راحت

ظاهر مزاحم در جهت کاهش هزینه تأمین مواد اولیته رو بته به

مواد بته شتکل  کاهش و درنهایت، امکان استفاده مجدد از این

 ,Hoornweg & Bhada-Tata)محصتتوالت جدیتتد 

2012; Reed, Crites, & Middlebrooks, 1995) .

هتای متعتدد وشبر همین اساس، توجه به مبحث بازیافتت و ر

بازیافت، ازجمله موارد مهم در امر متدیریت پستماند بته شتمار 

 آید.می

تهیته برنامته  یکی از مباحث مهم طرح جام  مدیریت پسماند،

اهمیت ایتن موضتوع بته  اجرایی تفکیک از مبدأ پسماند است.

نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در حدی است که طبق آیین

شده آوری پسماند باید به شکل تفکیکشهرها، جم تمام کالن

نقش چنتدانی در  تکنولوژی مدرن و پیشرفته، از مبدأ اجرا شود.

های تفکیتتک از مبتتدأ نتتدارد؛ بلکتته آمتتوزش صتتحیح و برنامتته

فرهنگ اقشار مختلف متردم در کتاربردی کتردن ایتن مهتم و 

احیانتتا ، تتتدوین قتتوانین و مقتتررات طتتاس از طتترف مستتئوالن 

 ,NAZARI, FARZADKIA)تأثیرگتتتذار استتتت 

RASTGAR, & AHMADI, 2014; 

Tchobanoglous, Theisen, Vigil, & Alaniz, 

استتان قتم، یتزد و آاربایجتان  3. مشارکت شتهروندان (1993

شرقی در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شتهری در تحقیتق 

ها بیتانگر شده است. نتایج کار آنفهیمی نیا و همکاران بررسی

طرح تفکیک از مبتدأ آشنایی درصد باالیی از این شهروندان با 

در . (Fahiminia et al., 2013)و مزایای ایتن کتار استت 

نگرش و عملکرد متردم شتهر تحقیق ملکوتیان و همکاران نیز 

مدیریت مواد زائتد جامتد شتهری و مستائل  رابطه باکرمان در 

نشتان  تحقیتقتایج این موردبررسی قرار گرفت. نمرتبط با آن 

زائتد  بازیافتت متواد متوردمردم شهر کرمتان در  بیشترکه  داد

برطوردار هستند یی آگاهی، نگرش و عملکرد بسیار باالجامد، از 

(Malakootian & Yaghmaean, 2004). 

دهد که کشور آلمان رتبه اول بازیافت زبالته ها نشان میبررسی

از  %65یش از کتته بتتطوریدر جهتتان کستتب نمتتوده استتت؛ به

پت  از  شتود.های تولیدشتده در ایتن کشتور بازیافتت میزباله

 آلمان، اتریش رتبه مهمی در بازیافت زباله دارد. ویتن در ستال

همچنتتین،  برنتتده جتتایزه متتدیریت پستتماند پایتتدار شتتد. 2011

گاز کشورهای آلمان، سوئی  و سوئد در تأمین انرژی از زیست

 ,Agarwal, Agarwal)قتتدم هستتتند )بیوگتتاز( پیش

Gupta, & Sharma, 2018; Fagnani & 

Guimarães, 2017; Kling, Seyring, & 

Tzanova, 2016). 

ریزی مناسب در تمتامی حل مسئله بازیافت به طراحی و برنامه

ها نیتاز دارد. سطوح کشور؛ طصوصا  مراکز آموزشتی و دانشتگاه

هتایی عمال  اگر قترار باشتد فرهنتگ تفکیتک زبالته در محیط

آموزشی نادیده گرفته شتود، پیشترفت چنتدانی در ایتن زمینته 

 توانند میها بنابراین، مسئوالن این بخش گردد؛کسب نمی
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ریزی در طرح تفکیک زباله از مبدأ، فرهنگ بازیافت ریزی در طرح تفکیک زباله از مبدأ، فرهنگ بازیافت عالوه بر برنامهعالوه بر برنامه

ستگاهرا ترویج دهند و بتا ایجتاد ایستتگاه جاد ای با ای لههایی بترای تحویتل زبالتهرا ترویج دهند و  یل زبا برای تحو های های هایی 

قدامات ططرناک؛ همچنین، ترویج فرهنگ کاهش زباله و بازیافت اقتدامات  ططرناک؛ همچنین، ترویج فرهنگ کاهش زباله و بازیافت ا

ضر،این اساس، هدف اصلی از تحقیق حاضتر، مناسب را انجام دهند. برمناسب را انجام دهند. بر   این اساس، هدف اصلی از تحقیق حا

موزش آگاهی و مشارکت دانشجو معلمتان مرکتز آمتوزش بی وضعیتبی وضعیتارزیاارزیا کز آ مان مر آگاهی و مشارکت دانشجو معل

ئه شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک پسماند از مبدأ و ارائته   عالیعالی شهید رجایی اصفهان در طرح تفکیک پسماند از مبدأ و ارا

 راهکارهای اصالحی آن است.راهکارهای اصالحی آن است.

انتد از: افتزایش آگتاهی و اهداف فرعتی ایتن تحقیتق عبارت

شتتناطت درزمینتته تفکیتتک زبالتته، افتتزایش میتتزان همکتتاری 

هرداری برای اجرای هرچه بهتر دانشجو معلمان با مسئولین ش

ستتازی و تغییتتر نگتتاه دانشتتجو طتترح تفکیتتک زبالتته، فرهنگ

زیستت و متدیریت پستماند؛ و معلمان، توجه بیشتر بته محیط

ها در جهت کتاهش مشتکالت در دقت بیشتر در تفکیک زباله

 ها.آوری و دف  آنطصوس جم 

 هافرضیه

اهمیتت زیستت دانشجو معلمان به حفظ و نگهداری محیط-1

 دهند.می

 رسانی دارند.زیست اطالعدانشجو معلمان در زمینه محیط -2

 دهند.دانشجو معلمان به تفکیک زباله اهمیت می -3

 دهند.دانشجو معلمان به مدیریت پسماند اهمیت می -4

زیستتت همکتتاری و دانشتتجو معلمتتان در زمینتته محیط -5

 کنند.مشارکت می

 

 روش انجام تحقیق   -2

مقطعی بوده و برای گردآوری -صورت توصیفیهاین پژوهش ب

سؤالی استفاده شد. این پرسشتنامه  24اطالعات از پرسشنامه 

رستانی سؤال(، اطالع 4زیست )شامل حفظ و نگهداری محیط

ستتؤال(، متتدیریت  5ستتؤال(، تفکیتتک زبالتته ) 4دانشتتجویان )

ستتتؤال( و همکتتتاری و مشتتتارکت در زمینتتته  7پستتتماند )

نفتتر از  323استتت. پرسشتتنامه بتتین ستتؤال(  4زیستتت )محیط

دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان )شهید رجائی( اصتفهان در 

نفتر پرسشتنامه  263توزیت  شتد. از ایتن تعتداد،  1397پاییز 

 صورت حضوری تکمیل نمودند.موردنظر را به

های این پژوهش با در نظتر گترفتن وتحلیل یافتهروش تجزیه

)نستخه  SPSSزار آماری افشده با کمک نرمفرضیات مطرح

آزمون ای و تک نمونه t( انجام شد. برای مقایسه از آزمون 19

دار در ازنظر آماری معنتی P<0/05 شد ومجذور طی استفاده

 نظر گرفته شد.

 

 نتایج  •

 دانشجو معلم داوطلب: 263از بین 

زیستت اهمیتت ها به حفظ و نگهداری محیطاز آن%  45/80 

های مخصتوس زبالته س از کیستهدادند و در ایتن طصتومی

 (.1کردند )جدول شماره استفاده می

زیست ها از راهکارهای بهبود شرایط محیطاز آن%  3/63

 (.2آگاهی و اطالع داشتند )جدول شماره 

های مختلف ایجتاد ها به تفکیک زباله از جنبهاز آن%  62/56

ند کرداشتغال، مسئله مهم بحران آب، اقتصادی و ... توجه می

 (.3)جدول شماره 

مند بودند )جدول شماره ها از مدیریت پسماند طوبی بهرهاز آن

4.) 

زیستتت، هتتا در جهتتت بهبتتود شتترایط محیطاز آن%  1/56 

 (.5همکاری و مشارکت داشتند )جدول شماره 

 
 



 990-979، صفحه 1398فصل بهار ، اول، شماره چهارممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

982 

 

زیستحفظ و نگهداری محیط -1جدول   

 آماره سئواالت پرسشنامه
 طیلی

 کم
 زیاد      کم    

طیلی 

 یادز
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

چه میزان به محیط زیست و حفاظت 

 از آن اهمیت می دهید؟

 262 123 6 2 فراوانی
46/3 58/0 

 50 9/46 3/2 8/0 درصد

 تا چه اندازه در طصوس بهبود 

شرایط محیط زیست طود اندیشیده 

 اید؟

 47 138 68 7 فراوانی

86/2 73/0 
 1/18 1/53 2/26 7/2 درصد

میزان استفاده شما از کیسه های 

مخصوس زباله در طانه تان چقدر 

 است؟

 79 121 49 11 فراوانی

03/3 81/0 

 4/30 5/46 8/18 2/4 درصد 

میزان استفاده شما از کیسه های 

مخصوس زباله در طوابگاه چقدر 

 است؟

 72 90 38 11 فراوانی

05/3 85/0 
 1/34 7/42 18 2/5 درصد
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 زیسترسانی در زمینه محیطاطالع-2جدول 

  زیاد   کم مطیلی ک  سئواالت پرسشنامه                          آماره
طیلی 

 زیاد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

یکی از راهبردها در جهت کاهش 

تولید گازهای گلخانه ای بازیافت 

زباله می باشد،تا چه حد از این 

 موضوع اطالع دارید؟

 48 121 84 8 فراوانی

8/2 76/0 
 4/18 4/46 2/32 1/3 درصد

میزان شناطت شما از مواد قابل 

 بازیافت چقدر است؟

 35 146 74 6 فراوانی
8/2 68/0 

 4/13 9/55 4/28 3/2 درصد

چه میزان از زباله هایی که تبدیل به چه میزان از زباله هایی که تبدیل به 

نوعی کود به نام کمپوست)از پسماند نوعی کود به نام کمپوست)از پسماند 

غذایی ایآشپزطانه و مواد غتذایی ای می جتاد متی آشپزطانه و مواد  جاد 

 شود( آگاهی داشته اید؟شود( آگاهی داشته اید؟

 3131 5757 117117 5757 فراوانیفراوانی

2323//22 9292//00 
 1111//88 2121//88 4444//77 2121//88 درصددرصد

 

 بلی طیر آماره سئواالت پرسشنامه

به عنوان یک دانشجو معلم آیا برنامه ای برای آینده کاری طود  در نظر دارید که 

 نید؟ میزانی ازساعات تدریستان را صرف آگاهی سازی دانش آموزانتان ک

 212 36 فراوانی

 5/85 5/14 درصد
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 تفکیک زباله-3جدول 

 آماره سئواالت پرسشنامه

 طیلی

 کم

  زیاد کم
طیلی 

   زیاد

ی طود هازبالهبه نظر شما در جامعه چه میزانی از افراد 

 ؟کنندیمرا تفکیک 

 4 27 169 61 فراوانی

 5/1 3/10 8/64 4/23 درصد

 طیر بلی ارهآم سئواالت پرسشنامه

طرید و فروش زباله تر به کشاورزان و اشتغال )آیا به تفکیک زباله از جنبه ایجاد 

 ؟دیاکرده ( توجهباغداران

 113 135 فراوانی

 6/45 4/54 درصد

آیا به تفکیک زباله از جنبه مسئله مهم بحران آب )با توجه به اینکه کشور ما با 

 ؟دیاکرده ( توجهمشکل کم آبی روبروست

 162 86 فراوانی

 3/65 7/34 درصد

 ( توجهی دیگرکشورهابه  پسماندهاآیا به تفکیک زباله از جنبه اقتصادی )صادرات 

 ؟دیاکرده

 163 87 فراوانی

 2/65 8/34 درصد

آیا این تصمیم را دارید که از این به بعد بیشتر به تفکیک درست زباله اهمیت 

 دهید؟

 238 12 فراوانی

 2/95 8/4 درصد
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 مدیریت پسماند-4شماره جدول 

 بلی طیر آماره سئواالت پرسشنامه

 ی تر و طشک وجود دارد؟هازبالهی مخصوس هاسطلآیا در شهر شما 

 122 128 فراوانی

 4/46 7/48 درصد

در ساعت مشخص بیرون گذاشته  پسماندهاو  هازبالهآیا در طانواده شما 

 ؟شوندیم

 207 40 فراوانی

 8/83 2/16 درصد

ی و مواردی از این قبیل را قبل اشهیشی پالستیکی و هایبطرآیا می دانید که 

 از تفکیک باید مقداری شستشو دهیم؟

 104 145 فراوانی

 8/41 2/58 درصد

 .کنمیمپسماند طشک را از تر جدا 

 163 87 فراوانی

 2/65 8/34 درصد

 .گذارمیمصورت جدا ی کاغذی را بههازباله

 216 32 فراوانی

 1/87 9/12 درصد

 .گذارمیمی فلزی را جداگانه هازباله

 201 49 فراوانی

 4/80 6/19 درصد

 .گذارمیمی نان طشک را جداگانه هازباله

 162 87 فراوانی

 1/65 9/34 درصد
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 زیستهمکاری و مشارکت در زمینه محیط-5شماره جدول 

میزان احساس مسئولیت نسبت به تفکیک زباله چه 

 اطالقی دارید؟

 62 105 80 13 فراوانی

83/2 85/0 

 8/23 4/40 8/30 5 درصد

ی طود را در جهت هایاتاقمیزان مشارکت هم 

 ؟دیکنیمتفکیک درست زباله چقدر ارزیابی 

 58 101 42 13 فراوانی

95/2 84/0 

 1/27 2/47 6/19 1/6 درصد

ری میزان مشارکت عوامل شهردا

شهر طود در جهت تفکیک زباله را 

 ؟دیکنیمچقدر ارزیابی 

 25 93 101 40 فراوانی

39/2 86/0 

 7/9 9/35 39 4/15 درصد

میزان مشارکت طویشاوندان و 

اطرافیان طود در جهت تفکیک زباله 

 ؟دیکنیمرا چقدر ارزیابی 

 30 74 129 25 فراوانی

42/2 82/0 

 6/11 7/28 50 7/9 درصد
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 هاررسی استنباطی دادهب

 های پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت.در این قسمت فرضیه

 یانمونهتک  t، نتایج آزمون 6جدول 

 T ی پژوهشرهایمتغ ردیف

 درجه

 آزادی
 معناداری

 تفاوت

 هانیانگیم

 96183. 000. 261 26.643 ؟دیدهیمزیست و حفاظت از آن اهمیت چه میزان به محیط 1

2 
زیست طود ه در طصوس بهبود شرایط محیطتا چه انداز

 ؟دیادهیشیاند
8.063 259 .000 .36538 

3 
ی بازیافت اگلخانهیکی از راهبردها در جهت کاهش تولید گازهای 

 دارید؟ اطالع موضوع این از حد چه تا باشدیمزباله 
6.321 260 .000 .30077 

4 
اله چقدر میزان مشارکت طانواده طود را در جهت تفکیک درست زب

 ؟دیکنیمارزیابی 
6.284 259 .000 .33077 

5 
ی طود را در جهت تفکیک درست هایاتاقمیزان مشارکت هم 
 ؟دیکنیمزباله چقدر ارزیابی 

7.861 213 .000 .45327 

6 
ی طود را تفکیک هازبالهبه نظر شما در جامعه چه میزانی از افراد 

 ؟کنندیم
-15.511 260 .000 -.59962 

 30460. 000. 260 7.154 زان شناطت شما از مواد قابل بازیافت چقدر استمی 7

8 
چقدر  تانطانهی مخصوس زباله در هاسهیکمیزان استفاده شما از 

 53077. 000. 259 10.510 است؟

9 
ی مخصوس زباله در طوابگاه چقدر هاسهیکمیزان استفاده شما از 

 55687. 000. 210 9.467 است؟

10 
ارکت عوامل شهرداری شهر طود در جهت تفکیک زباله میزان مش

 10232.- 057. 258 1.909- ؟دیکنیمرا چقدر ارزیابی 

11 
میزان مشارکت طویشاوندان و اطرافیان طود در جهت تفکیک 

 07752.- 130. 257 1.518- ؟دیکنیمزباله را چقدر ارزیابی 

12 
از کمپوست )نام  یی که تبدیل به نوعی کود بههازبالهچه میزان از 

 26336.- 000. 261 4.608- ؟دیاداشته ( آگاهیشودیمپسماند آشپزطانه و مواد غذایی ایجاد 

 

 ( 11و  10جز سئواالت آمده جهت سؤاالت یک الی دوازده )بهدستی بهانمونه( تک tمیزان )شده است، نشان داده 6طور که جدول همان
آمده گروه دستبه های( با میانگین5/2) (. لذا فر  برابری میانگین جامعهP**>01/0) باشدیمار درصد معناد 99ازنظر آماری در سطح 

را باالتر از حد متوسط  -9-8-7 -5-4-3-2-1کنندگان در پژوهش، میزان سئواالت شرکت گفت که توانیم بنابراین؛ گرددیمنمونه رد 
تفاوت  11و  10اکر است میانگین سؤال قابل .اندنمودهز حد متوسط جامعه ارزیابی را کمتر ا 12-6سئواالت  اند؛ وکردهجامعه برآورد 

 داری با سطح متوسط جامعه ندارد.معنی
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 . نتایج آزمون مجذور طی7جدول 

 معناداری درجه آزادی مجذور طی ی پژوهشرهایمتغ ردیف

13 
نظر  در ی برای آینده کاری طودابرنامهبه عنوان یک دانشجو معلم آیا 

دارید که میزانی ازساعات تدریستان را صرف آگاهی سازی دانش 
 آموزانتان کنید؟

903/124 1 001/0×× 

 ××001/0 1 144/0 ی تر و طشک وجود دارد؟هازبالهی مخصوس هاسطلآیا در شهر شما  14

15 
در ساعت مشخص بیرون گذاشته  پسماندهاو  هازبالهآیا در طانواده شما 

 ؟شوندیم
911/112 1 001/0×× 

16 
ی و مواردی از این اشهیشی پالستیکی و هایبطرآیا می دانید که 

 قبیل را قبل از تفکیک باید مقداری شستشو دهیم؟
751/6 1 001/0×× 

17 
طرید و فروش زباله تر به اشتغال )آیا به تفکیک زباله از جنبه ایجاد 

 ؟دیاکرده ( توجهکشاورزان و باغداران
952/1 1 001/0×× 

18 
آیا به تفکیک زباله از جنبه مسئله مهم بحران آب )با توجه به اینکه 

 ؟دیاکرده ( توجهکشور ما با مشکل کم آبی روبروست
290/23 1 001/0×× 

19 
ی کشورهابه  پسماندهاآیا به تفکیک زباله از جنبه اقتصادی )صادرات 

 ؟دیاکرده ( توجهدیگر
104/23 1 001/0×× 

 ××001/0 1 516/136 .کنمیمرا از تر جدا پسماند طشک  20

 ××001/0 1 416/92 .گذارمیمصورت جدا ی کاغذی را بههازباله 21

 ××001/0 1 590/22 .گذارمیمی فلزی را جداگانه هازباله 22

 ××001/0 1 304/204 .گذارمیمی نان طشک را جداگانه هازباله 23

24 
 به بعد بیشتر به تفکیک درستآیا این تصمیم را دارید که از این 

 زباله اهمیت دهید؟
903/124 1 001/0×× 

 

مشاهده  24الی  13شده سئواالت ی مشاهدههایفراوان( در P***>0/001داری )، تفاوت معنیشودیممشاهده  7طور که در جدول همان
 .شودیم
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  یریگجهینتبحث و  -3
حدود نتتتایج ایتتن تحقیتتق نشتتان داد کتته حتتدود  که  شان داد  یق ن ین تحق تایج ا یت جمعیتتت   ازاز  %%8080ن جمع

فظ موردمطالعتته، تفکیتتک زبالتته را بتته عنتتوان عتتاملی در حفتتظ  عاملی در ح نوان  به ع له را  یک زبا عه، تفک موردمطال
سائل ها بته مستائل از آناز آن  %%5656گیرند و تنها گیرند و تنها زیست در نظر میزیست در نظر میمحیطمحیط به م ها 

بهدیگتتری همچتتون ایجتتاد اشتتتغال، بحتتران آب و جنبتته حران آب و جن شتغال، ب جاد ا چون ای گری هم های های دی
جه کردهاقتصادی، درازای تفکیک زبالته توجته کرده له تو تایج انتد کته بتا نتتایج اقتصادی، درازای تفکیک زبا با ن که  ند  ا

  ((Fahiminia et al., 20132013))مطالعه فهیمی نیا و همکاران مطالعه فهیمی نیا و همکاران 
که شده کته طوانی دارد. همچنین، در کار ما مشاهدهطوانی دارد. همچنین، در کار ما مشاهدهتا حدودی همتا حدودی هم شده 

میزان آگاهی و اطالعات افراد در طصوس تفکیک زباله از مبدأ میزان آگاهی و اطالعات افراد در طصوس تفکیک زباله از مبدأ 
 باشند.باشند.قریبا  به یک اندازه میقریبا  به یک اندازه میو مدیریت پسماند تو مدیریت پسماند ت

نگ تفکیتتک زبالتته، مبنتتایی بتترای ستتنجش ارتقتتای فرهنتتگ  قای فره سنجش ارت برای  نایی  له، مب یک زبا تفک
ستزیستت شمار میمحیطی افتراد جامعته بته شتمار میزی به  عه  فراد جام ید آیتد محیطی ا  & Stern))آ

Dietz, 19941994)) شهری . در تحقیق آقایی، اصفهان به عنتوان شتهری نوان  . در تحقیق آقایی، اصفهان به ع
لپیشگام در تفکیک زبالت فت ه و نهادینته کتردن فرهنتگ بازیافتت پیشگام در تفکیک زبا نگ بازیا کردن فره نه  ه و نهادی

صفهان در محیطی شتهروندان اصتفهان در معرفی شد؛ اما فرهنگ زیستمعرفی شد؛ اما فرهنگ زیست شهروندان ا محیطی 
ستحد متوسط بود. به نظر آقایی هرچته فرهنتگ زیستت نگ زی چه فره محیطی محیطی حد متوسط بود. به نظر آقایی هر

له آنشهروندان باالتر باشد، میزان تفکیک زبالته آن شتر هتا نیتز بیشتتر شهروندان باالتر باشد، میزان تفکیک زبا یز بی ها ن
سطح . بر این استاس، ارتقتای ستطح ((aghaee, 20162016))طواهد بود طواهد بود  قای  ساس، ارت . بر این ا

گذار فرهنگ دانشجو معلمان، در مدیریت پستماند بستیار تأثیرگتذار  سیار تأثیر سماند ب فرهنگ دانشجو معلمان، در مدیریت پ
نش زیرا این قشر از افراد جامعته مستئولیت آمتوزش دانتش است؛ است؛  موزش دا سئولیت آ عه م زیرا این قشر از افراد جام

دار طواهند بود و چنانچه این افراد در مورد دار طواهند بود و چنانچه این افراد در مورد آموزان آینده را عهدهآموزان آینده را عهده
صول آن محیطی حساسیت داشته باشتند و بته اصتول آن مسائل زیستمسائل زیست به ا شند و  محیطی حساسیت داشته با

های های ها به نسلها به نسلپذیریپذیریها و مسئولیتها و مسئولیتپایبند باشند، این حساسیتپایبند باشند، این حساسیت
هم، فرهنگشده و این مهتم، فرهنگبعدی نیز منتقلبعدی نیز منتقل شد.ی طواهتد شتد.سازستازشده و این م هد    ی طوا

مان نتایج کار ما نیتز بیتانگر احستاس مستئولیت دانشتجو معلمتان  شجو معل سئولیت دان ساس م یانگر اح یز ب نتایج کار ما ن
ماری (. نسبت به مسئله بازیافت بود. همچنین، جامعه آمتاری 40044004%%)) (. نسبت به مسئله بازیافت بود. همچنین، جامعه آ

داری تمایل به آگاهی دانش آموزان از داری تمایل به آگاهی دانش آموزان از طور معنیطور معنیموردنظر ما، بهموردنظر ما، به
شتند محیطی داشتتند بازیافت و اهمیت آن در ارتقای فرهنگ زیستبازیافت و اهمیت آن در ارتقای فرهنگ زیست محیطی دا

سیار امیدوار( کتته بستتیار امیدوار85058505%%)) که ب کاران کننتتده استتت. فتتتائی و همکتتاران (  تائی و هم ست. ف نده ا کن
((Ftaiy E, Khayyam M, Sheikh Jabbari E, 

& H., 20062006))   جام در تحقیق طود که در شهر اردبیتل انجتام نیز نیز یل ان در تحقیق طود که در شهر اردب
م شد، نشان دادند، بهبود وضعیت سیستم جمت  موزش و آوری، آمتوزش و شد، نشان دادند، بهبود وضعیت سیستم ج آوری، آ

 ایجاد انگیزش از اقدامات ضروری در مدیریت پسماند هستند.ایجاد انگیزش از اقدامات ضروری در مدیریت پسماند هستند.
تی شود که گتاهی حتتی اهمیت موضوع بازیافت ازآنجا روشن میاهمیت موضوع بازیافت ازآنجا روشن می گاهی ح شود که 

ند و برطی مردم نسبت به بازیافت آگاهی و اطتالع کتافی ندارنتد و  کافی ندار طالع  برطی مردم نسبت به بازیافت آگاهی و ا
ست توانستت شود که میشود که میهایی میهایی میباعث افزایش دف  زبالهباعث افزایش دف  زبالههمین امر همین امر  توان

مورداستفاده قرار بگیرند. همچنان که در تحقیق حاضر، دانشجو مورداستفاده قرار بگیرند. همچنان که در تحقیق حاضر، دانشجو 
لهمعلمتتان در زمینتته زبالتته نه زبا مان در زمی ست هایی کتته تبتتدیل بتته کتتود کمپوستتت معل کود کمپو به  بدیل  که ت هایی 

ثرات (؛ که با توجته بته اثترات %%44074407شوند، اطالع کمی داشتند )شوند، اطالع کمی داشتند )میمی به ا جه  (؛ که با تو

جودازیست و ستالمت موجتودامنفی کودهای شیمیایی بر محیطمنفی کودهای شیمیایی بر محیط سالمت مو ت ت زیست و 
هت زنده، لزوم جایگزینی کودهای شیمیایی با کود کمپوست جهتت  زنده، لزوم جایگزینی کودهای شیمیایی با کود کمپوست ج

قاء محیطافتتزایش ستتالمت، ارتقتتاء محیط سالمت، ارت فزایش  بازدهی زیستتت، افتتزایش بتتازدهی ا فزایش  ست، ا زی
محصوالت کشاورزی و جلوگیری از فرسایش طاک ضروری به محصوالت کشاورزی و جلوگیری از فرسایش طاک ضروری به 

ظر مینظتر می سد رستد ن  & ,Farzadkia, Fallah Jokandan))ر

Yegane Badi, 20152015))مان از بنتتابراین آگتتاهی معلمتتان از   ؛؛ گاهی معل نابراین آ ب
تواند تواند چنین که مرتبط با چرطه بازیافت است، میچنین که مرتبط با چرطه بازیافت است، میهایی اینهایی ایندانشدانش

ند. در تحولی عظیم در سایر علوم؛ ازجمله کشتاورزی ایجتاد کنتد. در  جاد ک شاورزی ای تحولی عظیم در سایر علوم؛ ازجمله ک
حد ای نیز جامعه آماری موردمطالعته، در حتد ازهای گلخانهازهای گلخانهمورد گمورد گ عه، در  ای نیز جامعه آماری موردمطال

شار ( آگاهی داشتند. طبق آمار منتشرشتده، انتشتار %%46044604متوسط )متوسط ) شده، انت ( آگاهی داشتند. طبق آمار منتشر
نهگازهتتای گلخانتته های گلخا سماند ای ناشتتی از فعالیتتت متتدیریت پستتماند گاز مدیریت پ یت  شی از فعال ای نا

های کمتتر از یتک درصتد از گازهتای   20032003متحده در سال متحده در سال ایاالتایاالت صد از گاز یک در تر از  کم
صاس داد. درحالیای منتشره را به طتود اطتصتاس داد. درحالیگلخانهگلخانه طود اطت بق کته طبتق ای منتشره را به  که ط

، این میزان در حدود ، این میزان در حدود 13731373شده در ایران در سال شده در ایران در سال العات انجامالعات انجاممطمط
نهاز کتتل گازهتتای گلخانتته  22%% های گلخا کل گاز شامل میای تولیتتدی را شتتامل میاز  یدی را  شود شتتود ای تول
((Abdolali Sahib Mohammadi & 

Rouhollah Mahmoudkhani, Third 

National Conference on Waste 

Management)) باط . احتماال ، عدم آگاهی شهروندان از ارتبتاط . احتماال ، عدم آگاهی شهروندان از ارت
ای و مدیریت پسماند یکی از دالیل تفاوت ای و مدیریت پسماند یکی از دالیل تفاوت بین گازهای گلخانهبین گازهای گلخانه

تایج توان با آموزش بته نتتایج شده فوق است؛ که میشده فوق است؛ که مینتایج مشاهدهنتایج مشاهده به ن توان با آموزش 
به کسب کرد. بخشتی از ایتن آمتوزش بته   متفاوتی در این زمینه،متفاوتی در این زمینه، موزش  ین آ شی از ا کسب کرد. بخ

بازمیدوران تحصیل فترد بتازمی فرد  سیت گردد و در ایتن شترایط، حساستیت دوران تحصیل  شرایط، حسا ین  گردد و در ا
 شود.شود.وظیفه معلمان در آموزش این مهم آشکار میوظیفه معلمان در آموزش این مهم آشکار می

یانگین باشد این استت کته میتانگین تأمل میتأمل میقابلقابل  موضوعی که بسیارموضوعی که بسیار که م ست  باشد این ا
له مشتتارکت دانشتتجو معلمتتان در تفکیتتک زبالتته  یک زبا مان در تفک شجو معل شارکت دان که بتتود کتته   %%5656م بود 

چه ا است. درواقت ، هرچته ههبرآوردی متوسط از ح  همکاری آنبرآوردی متوسط از ح  همکاری آن ق ، هر ا است. دروا
توانند همکاری کنند توانند همکاری کنند پذیری افراد بیشتر باشد، بهتر میپذیری افراد بیشتر باشد، بهتر میمسئولیتمسئولیت

سبو تفکیک زباله به نحو مناستب ند تری در جامعته انجتام طواهنتد و تفکیک زباله به نحو منا جام طواه عه ان تری در جام
 داشت.داشت.

نگ های دانشجو معلمان در زمینته فرهنتگ طبیعتا  بخشی از ضعفطبیعتا  بخشی از ضعف نه فره های دانشجو معلمان در زمی
ست. بازیافت، مربوط به عدم آگاهی آنان از اهمیتت موضتوع استت.  ضوع ا یت مو بازیافت، مربوط به عدم آگاهی آنان از اهم

ین های عمومی، دعتوت از متخصصتانی کته در ایتن ارائه آموزشارائه آموزش که در ا صانی  عوت از متخص های عمومی، د
گزاری کارگاهزمینه تجربه دارند، برگتزاری کارگاه فت و هتای آموزشتی بازیافتت و زمینه تجربه دارند، بر شی بازیا های آموز

صنعتی،ریزی برای بازدید از روند بازیافتت صتنعتی،برنامهبرنامه فت  های راهکارهتای   ریزی برای بازدید از روند بازیا راهکار
یق پیشنهادی جهت پر کردن طألهتای موجتود در نتتایج تحقیتق  تایج تحق جود در ن های مو پیشنهادی جهت پر کردن طأل

 باشند.باشند.حاضر میحاضر می
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