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Abstract 

Background: Solid waste is one of the main environmental pollutants. The aim of this 
study was to survey the knowledge, attitude and practice of students and teachers about waste 
management for developing educational methods in Arak city.   

Materials and Methods: This is a cross sectional and analytical study that was carried out 
on 1739 students and 149 teachers in Arak city within 2012. Cluster sampling performed and data 
was collected with questionnaire including knowledge, attitude, practice and appropriate 
resources of education for waste management. Finally data was analyzed with statistical tests.  

Results: The mean score of knowledge and attitude of students was 4.1±1.9 (out of 8) 
and 20.63±5.9 (out of 35) respectively. About educational sources, 441 students (29% ) 
mentioned to book and impact of internet was very low (32%). Moreover, there was significant 
difference between different education levels about the best educational method (p=0.001).  

Conclusion: Based on our results and level of knowledge and attitude of students and 
their access to educational resourses and huge of weaste in school educational program planned 
via book, teacher and peer education for student recommended.  

Keywords: Environmental Pollution, School Teachers, Students, Waste Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding Aughtor: 
Adress: Arak- Faculty of Health, Department of Environmental Health 
Email: dr.ghanadzadeh@arakmu.ac.ir 



 ٣٧

 پژوهشی                                                                                                       مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله 

 36-49، 1392آذر، )78شماره پیاپی (9، شماره16                 سال                                                                                                     

 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراك 

هاي مناسب آموزشی  در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوه
 1391در سال 
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 چکیده
 لذا پژوهش. باشند هاي اصلی محیط زیست مورد توجه می مواد زائد جامد به عنوان یکی از آالینده:  هدفزمینه و

دانش آموزان و معلمان شهر اراك در خصوص مدیریت پسماندها آگاهی، نگرش و عملکرد  بررسی هدف با حاضر
 . هاي مناسب آموزشی صورت پذیرفته است جهت ارایه شیوه
 نفر از 149 دانش آموز و 1739 تحلیلی بوده که بر روي -لعه حاضر به صورت مقطعیمطا: ها مواد و روش

اي در سطح شهر انجام و از مدارس  گیري به صورت خوشه  نمونه. صورت پذیرفت1391معلمان شهر اراك در سال 
ماندها و معلمین آنها پرسشنامه آگاهی، نگرش، عملکرد و منابع آموزشی مناسب در خصوص مدیریت صحیح پس

  . اند هاي آماري تجزیه تحلیل شده ها با استفاده آزمون در نهایت داده. جمع آوري شده است
و )  امتیاز8از ( 1/4 ±9/1میانگین نمره آگاهی و نگرش دانش آموزان مورد مطالعه به ترتیب برابر : ها یافته

طالعاتی، بهترین روش یادگیري از نظر در خصوص توزیع فراوانی منابع ا. مشاهده شد)  امتیاز35از ( 9/5±63/20
 32( نفر487گذاري یادگیري از طریق اینترنت را خیلی کم  کتاب بود ولی تاثیر)  درصد29( نفر از دانش آموزان 441

بهترین روش آموزشی از دیدگاه دانش آموزان بر حسب سطوح مختلف همچنین بین . ارزیابی نموده بودند) درصد
  ) .p=001/0(ري وجود داشتدا تحصیلی اختالف معنی

 و میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان و دسترسی آنان به منابع آموزشی و حاصل نتایج به توجه  با:گیري نتیجه
محیطی ترویج آموزش از طریق  زیست اثرات از جلوگیري برايهاي تولیدي در مدارس،  از طرفی حجم پسماند

  .باشد می الزم زمینه این درساالن جهت دانش آموزان  کتب و معلمین و هم
 زاید مواد مدیریت دانش آموزان، معلمین مدرسه، ،محیط آلودگی: واژگان کلیدي

 
  اراك، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط: نویسنده مسئول*

Email: dr.ghanadzadeh@arakmu.ac.ir 
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  مقدمه
 محیط در آن پخش و جامد پسماندهاي تولید

 که بوده بشري جامعه مشکالتترین  مهم از یکی زیست
 گسترشاز طرفی . شود می بیشتر جمعیت افزایش با

 هاي جمعیت، پیشرفت تراکم و شمار افزایش شهرها،
 و حمل آوري، زباله، جمع سرانه تولید افزایش و صنعتی

 تبدیل مهم و مسئله پیچیده یک به پسماند را دفع و نقل
. )1(دارد یازن قوانین منظم اعمال سامانه یک به که کرده
 علت به ها این پسماند درست دفع و آوري جمع

 انسان، سالمت که براي غیرمستقیمی و مستقیم خطرهاي
 ویژه اهمیتی از زیست دارد محیط و گیاهان جانوران،
با توجه به افزایش جمعیت و . )2(است برخوردار

گرایی در بین افراد جامعه، تولید پسماندهاي  مصرف
در حال افزایش است که این امر اثرات جامد روز به روز 

لذا لزوم مدیریت صحیح و . سوء بر محیط زیست دارد
تواند اثرات سوء را کاهش دهد بلکه  اصولی نه تنها می

 اجتماعی نیز نتایج مثبتی براي -تواند از نظر اقتصادي  می
در کشورهاي در حال . همه افراد به همراه داشته باشد

ي محدودیت منابع  امل به واسطهي آسیایی این عو توسعه
مردان و  هاي فنی دولت مالی، مدیریت نامناسب و مهارت

 . )3(تر شده است مدیران شهري وخیم
 :از مدیریت عبارتند این در اساسی نکات

 جمع آوري تکنولوژي سازي بهینه پسماند کمتر، تولید
 سازي، کود یا بهداشتی دفن از پسماند اعم صحیح و دفع
 ارتقاء و بهداشت آموزش بازیافت، امر بهخاص  توجه

توجه به منابع و تولید به هاي مختلف افراد،  گروه آگاهی
همراه آگاهی از ترکیب و نرخ تولید زباله، اساس 

از . دهد  مدیریت مواد زاید جامد را تشکیل می
گیري  هاي انجام شده در این زمینه چنین نتیجه بررسی

ده در هر شهر و منطقه به شود که نوع پسماند تولید ش می
طور مستقیم با سیستم فعالیت اماکن تولید و نحوه زندگی 

 در رابطه با بحث مدیریت .)5 ،4(مردم ارتباط دارد
بررسی پتانسیل بازیافت و همکاران در  پسماندها ززولی

کاغذ در ادارات کل استان مازندران بیان کردند که 
پنج (و آخر) بهشن(میزان تولید کاغذ باطله در روز اول

ترین مقدار  ترین و کم بیش کاري هفته به ترتیب) شنبه
عموئی و . )6(دار نیست است اما اختالف شان معنی

هاي کمی و کیفی  همکاران در بررسی ویژگی
هاي جامد روستایی شهرستان بابل بیان داشتند که  پسماند

بیشترین میانگین میزان سرانه تولید پسماند در فصل پاییز، 
ترین میزان آن در فصل بهار و میانگین سرانه مواد  کم

  . )7(گرم در روز بوده است116 زائد
دهقانی نیز در بررسی کمی و کیفی پتانسیل 

نشان داد که اجزاء  بازیافت پسماندهاي جامد شهر تهران
خشک موجود در پسماندهاي مطالعه شده شامل کاغذ و 

صد، در13درصد، فلزات 25 درصد، پالستیک37مقوا 
بیشترین .  درصد بودند4 درصد و شیشه 8منسوجات 

ماه، پالستیک و فلزات در  مقادیر کاغذ و مقوا در آذر
اردیبهشت ماه، منسوجات و شیشه در آبان ماه و زایدات 

و همکاران نیز  زارعی. )8(دفن در خرداد ماه بودند قابل
هاي شهر  بررسی پتانسیل بازیافت و مدیریت پسمانددر 

 تن در روز پسماند 3/35نشان دادند که از  اردکان
مواد  ها را  درصد پسماند53/58تولیدي در شهر اردکان، 

 درصد 8/3 درصد را کاغذ، روزنامه و مقوا، 9/8آلی، 
پسماندها را   درصد1/10 درصد فلزات و 3/6شیشه، 

  . )9(دهد پالستیک تشکیل می
 بررسی آگاهی و  و همکاران درابراهیمی

جامد   شهر یزد در مورد مدیریت مواد زائدعملکرد مردم
نشان دادند که عملکرد شهروندان  1387شهري در سال 

خصوص تفکیک از مبدأ و حمل پسماند تا وسیله  در
عملکرد . باشد آوري در وضعیت مطلوبی نمی نقلیه جمع

شهروندان در زمینه تحویل به موقع پسماند و ذخیره 
ل وضعیت خوبی قبل از تحوی سازي پسماند در منزل

عملکرد مردم جهت ارتباط با سازمان بازیافت و . دارد
میزان . یزد در وضعیت ضعیفی قرار دارد شهرداري

کاغذ و  آگاهی از بازیافت اقالم موجود در پسماند نظیر
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مقوا، شیشه، فلزات و پالستیک در رتبه متوسط تا خوب 
هاي دفع آن  پسماند و روش کاهش تولید. گیرد جاي می

میزان آگاهی شهروندان از . ز وضعیت مطلوبی نداردنی
منتقله توسط پسماند و اثرات آن در رتبه  هاي بیماري

گونه که در  همان. )10(متوسط تا خوب قرار دارد
 پسماند و تولید مطالعات مختلف نیز مشخص است نرخ

و  پذیر، کاغذ فساد مواد قبیل از آن فیزیکی ترکیبات
 به خصوص چوب و شیشه، ،فلزات پالستیک، کارتن،
در  عوامل این. دارد بستگی متعددي به عوامل شیرابه
 به همین و بوده متفاوت هاي مختلف و جمعیت مناطق

 هاي اجتماعات و مکان پسماند در کیفیت و کمیت دلیل
 کیفی و کمی لذا بررسی. دارد اختالف هم با مختلف
 هاي جمعیتی هاي تولیدي و سنجش افکار گروه پسماند

 اجراي در خصوص برخورد با ضایعات تولیدي جهت
از این رو . باشد مدیریت مواد زاید ضروري می سیستم

پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد 
دانش آموزان و معلمان شهر اراك در خصوص مدیریت 

 . هاي آموزشی طراحی شده است پسماندها و ایجاد روش
  

 ها مواد و روش
ک مطالعه مقطعی، تحلیلی پژوهش حاضر ی

 نفر از 149 دانش آموزان و 1739است که بر روي 
 و با کمک 1391معلمان شهر اراك در سال 

در . هایی که طراحی شده بود انجام پذیرفت پرسشنامه
ي شهر اراك، بافت جغرافیایی،  آغاز با توجه به نقشه

وضعیت فرهنگی و اجتماعی، سهولت دستیابی و ارائه 
اي شهرداري طبق  بندي منطقه راساس تقسیمخدمات و ب

نظر کارشناسان محترم شهرداري و همکاران آمار طرح، 
آموزان، معلمین  ي دانش اي در پرسشنامه روش خوشه

  .مورد استفاده قرار گرفت
ها با استفاده از فرمول  در این راستا حجم نمونه

کُکران و نظر مشاوران پس از بحث و بررسی تعین شد و 

 50 خانواري و سپس به مناطق 300هاي  ه خوشهشهر ب
   .خانواري تقسیم گردید

ي معلمین مدارس مقاطع مختلف به تعداد  پرسشنامه
 در 1739ي مدارس به تعداد   مورد و پرسشنامه149

. مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تکمیل شد
ي اول با  در مرحله. گیري طی دو مرحله انجام شد نمونه
 منطقه اصلی تقسیم 3اي شهر به  گیري خوشه  نمونهروش

گیري  ي دوم با استفاده از نمونه گردید و در مرحله
تصادفی منظم، در هر آموزش و پرورش تعدادي از 

  . مدارس انتخاب شدند
هاي معلمین و دانش آموزان در  نامه پرسش

هاي مورد مطالعه  ابتدا شامل مشخصات فردي گروه
زان تحصیالت، وضعیت تأهل شامل سن، جنس، می(

 سوالی در 8ي پرسشنامه  بوده و در ادامه) معلمین و غیره
 سوال 3 سوال در خصوص نگرش و 7خصوص آگاهی، 

  . در رابطه با عملکرد ذکر شده بود
 افراد، نگرش شدن مشخص بهتر به منظور

 اختصاص داده 5در دامنه بین یک تا  پرسش هر نمره
ه جواب صحیح امتیاز یک و در زمینه آگاهی نیز ب. شد

در خصوص . جواب غلط امتیاز صفر تعلق گرفته است
عملکرد نیز به رفتار صحیح امتیاز یک و رفتار غلط امتیاز 

  . صفر تعلق گرفت
 تکمیل پرسشنامه  از طریقآوري اطالعات جمع

گران آموزش دیده و  و با مراجعه حضوري توسط پرسش
آوري  ي جمع ست نحوهالزم به ذکر ا. با تجربه انجام شد

ي  اطالعات از طریق استفاده از منابع و اسناد، مصاحبه
. حضوري، مشاهدات و تکمیل پرسشنامه انجام پذیرفت

پرسشنامه مورد استفاده به صورت محقق ساخته و برگرفته 
روایی آن با .   تهیه شده است)14-6(از منابع معتبر

ز نظرات گیري ا استفاده از روایی محتوایی و با بهره
متخصصین مربوطه سنجیده و موارد ابهام در سواالت 

هاي  برطرف گردید و پایایی ابزار نیز با استفاده از روش
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همسانی درونی محاسبه و ضریب الفاي کرونباخ قابل 
 . نامه به دست آمد در هر بخش پرسش)8/0(قبول 

آوري  ها و جمع پس از تکمیل پرسشنامه
حت آنها مورد بازنگري قرار اطالعات، به منظور تعیین ص

افزار  ها به نرم گرفت و پس از تأیید و ورود داده
SPSS هاي   از آزمون16نسخهt-test کاي اسکویر و ،

الزم به ذکر است براي . فیشر اگزکت استفاده گردید
انجام تجزیه و تحلیل آماري میزان اطمینان همانند 

ري درصد و سطح معنی دا95مطالعات بهداشتی، پزشکی 
  .در نظر گرفته شد درصد 5

  
  ها یافته

در این پژوهش نتایج حاصل از دو بخش 
معلمین و دانش آموزان به تفکیک در دو بخش الف 

  . گردد دانش آموزان بیان می) معلمین و ب)
   معلمین-الف

در بررسی مشخصات دموگرافیک معلمان 
 40شهراراك بیشترین تعداد معلمان در رده سنی بیشتر از 

در این .  سال بودند40و مابقی زیر )  درصد6/33(سال 
و مابقی مرد )  درصد59(مطالعه اکثریت معلمان زن 

 درصد مدارس دولتی و مابقی غیر 82همچنین . بودند
  . دولتی بودند

در نتایج به دست آمده از گروه معلمین 
 149مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از مجموع 

 درصد 3/33مدارس ابتدایی،  درصد در 2/45پرسشنامه، 
درصد در مدارس دبیرستان 9/35در مدارس راهنمایی و 

ي پسماند براي بیان مواد دور ریختنی استفاده  از واژه
ي پسماند در هر سه  کردند و میانگین استفاده از کلمه می

در رابطه با ارائه اهداي .  درصد محاسبه شد19/31مقطع 
  . ق دریافت کاال بودند درصد مواف4/65جوایز یا خدمات 

در خصوص سؤال تاثیر میزان نقاشی و کار 
 درصد از معلمان 7/4دستی در مباحث مدیریت پسماند، 

 درصد 4/80 درصد کم و 8/14کم،  تاثیر آن را خیلی 
در این ). p=864/0(متوسط و زیاد اعالم کرده بودند

ي مجدد  ها معتقد به استفاده درصد از معلم 9/85مطالعه 
ي پسماند خشک  ها با واژه درصد آن 89پسماند و از 

. دادند  درصد تفکیک را انجام می 2/26آشنا بوده و 
درصد موافق جداسازي پسماندها و همکاري با  2/81

درصد مایل به استفاده از  3/97شهرداري بودند و 
 8/67. هاي رنگی جهت جداسازي پسماند بودند کیسه

ندهاي خشک در درب درصد افراد مایل به تحویل پسما
درصد مایل به تحویل  2/30منازل خود بوده و 

هاي مخصوصی در  پسماندهاي خشک خود به ایستگاه
درصد مایل  97سطح شهر بودند و این در حالی است که 

 موافق دریافت مواد 2/30به دریافت کاال و خدمات و 
ي  هاي شبکه شوینده بودند و از لحاظ میزان تماشاي برنامه

  . درصد متوسط تا زیاد را اظهار داشتند9/26ی استان
درصد  2/30در خصوص مؤثرترین روش آموزشی، 

 درصد 14/8درصد رادیو و تلویزیون، 16 /1پوستر، 
 درصد 16/8 درصد سی دي، 12/8هاي آموزشی،  کتاب

 درصد نیز برگزاري 7/4برگزاري کارگاه آموزشی و 
  . ها را اظهار داشتند مراسم جشن

  

 موزانآ دانش-ب
 پرسشنامه که در بین 1739از مجموع 

ی، راهنمایی و متوسطه تکمیل یآموزان مقطع ابتدا دانش
 2/41،  ي زباله  درصد کلمه4/37شده بود مشخص شد 

 درصد 4/6 درصد پسماند و 9/14درصد آشغال، 
 .برند خاکروبه را در مورد مواد دور ریختنی به کار می

د از پسماندها موافق ها با استفاده مجد  درصد آن7/44
در در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی . بودند

خصوص دریافت کاال و خدمات به ازاي ارایه پسماندها 
  ). 1جدول ) (p=649/0(داري مشاهده نشد  اختالف معنی
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  1390افکار دانش آموزان شهر اراك در خصوص مدیریت پسماندها در سال سنجش . 1جدول 
 درصد تعداد متغییر

 4/13 20 خیلی موثر است
 2/26 39 تا حدودي موثر است

 4/17 26 بی تاثیر است
 8/20 31 کامال بی تاثیر است

 8/16 25 نظر خاصی ندارم

در پرداخت وجه توسط شهروندان به شهرداري در قبال خدمات ارائه شده 
 مدارس 

 4/5 8 بی پاسخ
 8/14 22 آشغال
 6/33 50 پسماند

 6/35 53 زباله
 4/13 20 ماده دور ریختنی

 د نیاز در مدارس مناسب ترین کلمه در مورد مواد غیر مور

 7/2 4 بی پاسخ
 6 9 دور ریخته شود

 7/4 7 فروخته شود
 9/85 128 مجددا مورد استفاده قرار گیرد

 بهترین راه برخورد با پسماندهاي تولیدي 

 5/3 5 نظر خاصی ندارم
 4/7 11 اصال آشنایی ندارم

 1/20 30 کامال آشنا هستم
 9/32 49 آشنا هستم
 8/12 19 می شناسم

 27 40 کامال میشناسم و تفکیک میکنم

 در مدارس واژه پسماند خشک  آشنایی با

 4/7 11 اصال آشنایی ندارم
 2/81 121 همه باید با هم همکاري کنند

 1/8 12 وظیفه شهرداري است
 جداسازي اجزا پسماند از یکدیگر در مدارس 

 7/10 16 وظیفه خانواده هاست
 3/97 145 بلی
 2 3 خیر

 7/0 1 بی پاسخ

 هاي مختلف رنگی در مدارس  قرار دادن زباله ها در کیسه

 100 149 مجموع
 1/65 97 کامال موافقم

 4/11 17 لفممخا
 4/11 17 دریافت یا عدم دریافت تفاوتی ندارد

تمایل به دریافت کاال و خدمات به جاي پسماند هاي تفکیکی در 
 مدارس 

 12 18 نظر خاصی ندارم
 2/30 45 مواد شوینده

 4/5 8 لوازم تحریر براي کودکان
 4/9 14 بن کتاب

 4/5 8 شرکت در جوایز قرعه کشی
 5/19 29 ه زبالهکیس

 4/17 26 کارت هدیه اعتباري

نوع کاال یا خدمات مورد نظر در قبال تحویل دادن پسماند هاي خشک 
 در مدارس 

 13 19 بی پاسخ
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در خصوص نظر دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصیلی در خصوص همکاري مدرسه آنان در برگزاري 

هاي کاردستی یا نقاشی در خصوص مباحث  نمایشگاه
مدیریت پسماند اختالف معنی داري مشاهده 

  .)p=858/0(نشد
آموزان میزان دسترسی به  نش درصد دا1/31حدود 

درصد 6/22 درصد کم، 9/14 کم،  اینترنت را خیلی
 درصد خیلی زیاد را 1/16 درصد زیاد و 3/15متوسط، 

 درصد افراد 9/49البته در مقطع ابتدایی . ابراز داشتند
 6/15کم و  میزان دسترسی و استفاده از اینترنت را خیلی 

قطع تحصیلی این درصد کم اعالم کردند که با افزایش م
 درصد خیلی 1/17یابد به طوري که  مقدار کاهش می

درصد 20 درصد زیاد و 5/21 درصد متوسط، 7/27، کم
 . را در مقطع متوسطه اعالم داشتندخیلی زیاد 

آموزان مقطع تحصیلی دبیرستان تمایل  دانش
بیشتري به شرکت در همایش جهت یادگیري 

سه مقطع و هر ) p= 001/0)( درصد5/25(داشتند

ریختنی  تحصیلی بیشترین کلمه کاربردي براي مواد دور 
  ).p=001/0(اند  را آشغال بیان کرده

در خصوص تاثیر آموزش از طریق اینترنت 
آموزان تاثیر آموزش از طریق   درصد دانش60بیش از 

  . اینترنت را متوسط به باال اعالم کردند
در مورد بهترین روش یادگیري مطالب جدید 

 34ي مطرح شده،   گزینه9ها، از   همسن و سالبراي
 3/16 درصد کتاب، 3/29درصد رادیو و تلویزیون، 

 درصد تابلوهاي آموزشی، 4/1دي آموزشی،  درصد سی
 درصد 14 درصد  نشریات و 1/5 درصد اینترنت، 1/4

آموزش توسط معلم را به عنوان بهترین روش ذکر 
دي  سیآموزان   درصد دانش3/85). 2جدول (کردند

ها با   درصد آن6/72انیمیشن بازیافت را ندیده بودند و 
 درصد 3/63ي کمپوست اصالً آشنایی نداشتند اما  واژه

اظهار کردند که همه باید براي جداسازي پسماند با 
بندي آموزش و  شهرداري همکاري کنند و از نظر منطقه

جدول (. ها مشاهده نشد پرورش تفاوت چندانی در پاسخ
3.(  
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  1390 توزیع فراوانی منابع آموزشی دانش آموزان شهر اراك در خصوص پسماندهاي دفع پسماند در سال .2جدول 

  
  
  
  

 درصد  تعداد متغییر  درصد  تعداد متغییر 
 7/4 7 خیلی کم 5/21 32 یکشبکه 

 4/13 20 کم 1/8 12 شبکه دو
 9/34 52 متوسط 3/50 75 شبکه سه
 6/39 59 زیاد 7/6 10 شبکه چهار
 4/7 11 بی پاسخ 6 9 هیچکدام

 7/0 1 شبکه استانی

میزان همکاري مدرسه در 
ي کاردستی ها برگزاري نمایشگاه

و یا نقاشی در خصوص مباحث 
 مدیریت پسماند 

 100 149  مجموع
کارشناسان سازمان  7/0 1 همه

 مدیریت پسماند
36 2/24 

 9/34 52 ابتدا برگزاري جلسات 6 9 بی پاسخ

عالقمندي به تماشاي 
در هاي تلوزیونی  شبکه

  مدارس 
 

 مجموع
کارشناسان سازمان و  100 149

 مربیان مدارس توما
39 2/26 

 7/4 7 بی پاسخ 2/34 51 کمخیلی 
 9/36 55 کم

ئه مطالب بهترین گروه جهت ارا
و تدریس مفاهیم مدیریت 

  پسماند در مدارس 
 

 100 149  مجموع
برگزاري همایش در  2/24 36 متوسط

 داخل مدرسه
84 4/56 

برگزاري همایش در  7/2 4 زیاد
 خارج مدرسه

16 7/10 

برگزاري همایش و  2 3 بی پاسخ
 نشست براي مربیان

13 7/8 

عالقمندي به تماشاي 
هاي شبکه استان  برنامه

 در مدارس مرکزي 

 مجموع
برگزاري همایش براي  100 149

 مدیران مدرسه
5 4/3 

برگزاري نشست براي  8/14 22 کتابهاي آموزشی
 اولی

26 4/17 

 4/3 5 بی پاسخ 2/30 45 پوستر
cd 19 8/12 

بهترین روش همکاري شهرداري 
 و مدارس در مدارس 

 100 149  مجموع
برگزاري کارگاه 

 آموزشی
 1/59 88 در زمانی ما بین دروس 8/16 25

برگزاري مراسم 
 وجشن  ها

 1/121 18 زنگ تفریح 4/7 11

ارایه برنامه هاي 
 رادیو و تلوزیون

ساعاتی اضافه بر زمان  1/16 24
 حضور در مدرسه

29 5/19 

 4/3 5 روزهاي تعطیل 2 3 ی پاسخب

موثرترین روش آموزشی 
در خصوص مباحث 
زیست محیطی خصوصا 

 پسماند در مدارس 

 6 9 بی پاسخ 100 149 مجموع
   

زمان ارایه مطالب آموزشی 
مباحث مدیریت پسماند براي 

 دانش آموزان در مدارس

 100 149 مجموع
 4 6 اصال ضرورتی ندارد 8/18 28 خیلی کم

 4/64 96 بسیار ضروري است 9/30 46 کم
 2 3 ضرورت خاصی ندارد 6/33 50 متوسط
 8/26 40 بسیار ضروري است 1/12 18 زیاد

 7/2 4 بی پاسخ 4/3 5 خیلی زیاد

موثربودن اینترنت در 
  مدارس 

 

 3/1 2 بی پاسخ

موثربودن قرار گیري مباحث 
زیست میحیطی در مطالب 
 درسی دانش آموزان  در مدارس 

 100 149 مجموع
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   توزیع فراوانی برخی از عوامل موثر بر مدیریت پسماندها از دیدگاه دانش آموزان شهراراك.3جدول 
 درصد فراوانی متغییر رصدد فراوانی متغییر

 3/30 491 خیلی کم 6/72 1174 اصال آشنا نیستم
 6/14 237 کم 3/15 248 کمی آشنا هستم

 8/21 352 متوسط 5/6 105 آشنا هستم
 4/15 249 زیاد 8/4 77 کامال آشنا هستم

 9/15 258 دخیلی زیا 1/99 1604 مجموع

آشنایی با واژه 
 کمپوست 

 9/1 31 بی پاسخ 9/0 14 بی پاسخ
 5/13 218 بلی

میزان دسترسی 
 به اینترنت

 1/98 1587 مجموع
 9/38 629 دور ریخته شود 9/85 1389 خیر

 7/44 723 دوباره مصرف شود 8/98 1598 مجموع
 9/2 47 فروخته شوند 7/0 11 بی پاسخ

دیدن انیمیشن 
 بازیافت 

 9/12 208 نمی دانم 2/1 20 مجموع
 7/0 11 بی پاسخ 27/5 445 کتاب

 15/6 252 سی دي آموزشی

با نحوه برخورد 
 پسماند ها 

 100 1618 کل
 1/55 891 باقیمانده هاي مواد غذایی 3/16 264 انیمیشن

 3/16 263 همایش
بسته بندي اجسامی که 

 می خریم
146 9 

آموزش به وسیله 
 معلم

 2/1 20 لوازم الکتریکی و برقی 5/14 234

 3/1 21 تابلوي آموزشی
همه موارد به اندازه 

 مساوي
521 2/32 

 1/1 17 کاغذ 5/3 56 رادیو و تلوزیون 
 4/1 23 بی پاسخ 1/4 66 اینترنت
 1/0 2 نشریات

بیشترین ترکیبت 
پسماندهاي 

 خانگی

 100 1618 مجموع
 26 421 خیلی کم 9/0 15 بی پاسخ

بهترین روش 
یادگیري مطالب 

 جدید 

 3/19 313 کم 1/99 1603 مجموع
 5/34 559 متوسط 6/21 350 خیلی کم

 19 308 زیاد 1/12 195 کم
 9/98 1601 مجموع 7/30 497 متوسط
 1/0 1 4/00 18 292 زیاد

 1 16 بی پاسخ 4/15 249 خیلی زیاد

تاثیر آموزش از 
 طریق اینترنت

 2/2 35 بی پاسخ

میزان عالقه به 
 بکه استانی ش

 100 1618 مجموع

  
در خصوص توزیع فراوانی منابع اطالعاتی 
دانش آموزان شهر اراك در خصوص برخورد با پسماند 
نتایج نشان داد که بهترین روش یادگیري از نظر دانش 

بود ولی تاثیر گذاري )  درصد29( نفر441آموزان کتاب 
 32( نفر487یادگیري از طریق اینترنت را خیلی کم 

  ). 4جدول (رزیابی نموده بودندا) درصد
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 مدارس ویژه شهر اراك 2 و 1توزیع فراوانی برخی از عوامل موثر بر مدیریت پسماندهاي دفع زباله بر حسب مدارس مناطق  . 4جدول
  1390در سال 

  فراوانی/مدارس 2منطقه  1منطقه  مدرسه ویژه
 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  متغیر 

 2/13 7 4/26 14 2/40 608 دور ریخته شود
 8/69 37 4/60 32 3/43 654 دوباره مصرف شود

 9/1 1 9/1 1 3 45 فروخته شوند
 1/15 8 4/9 5 9/12 195 نمی دانم
 0 0 9/1 1 7/0 10 بی پاسخ

نحوه برخورد با 
پسماندهاي تولیدي 

 در مدارس 

 100 53 100 53 3/99 1502 مجموع
 5/75 40 8/69 37 6/62 947 همه باید همکاري کنند
 9/18 10 4/26 14 6/27 417 وظیفه شهرداري است
 8/3 2 9/1 1 4/5 82 وظیفه بزرگترهاست

 9/1 1 9/1 1 6/2 39 به والدین و فرزندان ارتباطی ندارد
 0 0 0 0 8/1 27 بی پاسخ

جداسازي ه تمایل ب
اجزا پسماند از 
  یکدیگر در مدارس  

 

 100 53 100 53 100 1512 جمع 
 4/43 23 1/49 26 7/55 842 باقیمانده هاي مواد غذایی

 6/22 12 3/11 6 5/8 128 بسته بندي اجسامی که می خریم
 0 0 9/1 1 3/1 19 لوازم الکتریکی و برقی

 1/32 17 34 18 1/32 486 همه موارد به اندازه مساوي
 9/1 1 0 0 1/1 16 کاغذ

  1 8/3 2 4/1 21 بی پاسخ

توزیع نوع پسماند 
تولید شده در 

  مدارس 
  
  
  
   100 53 100 1512 مجموع 

 8/3 2 8/3 2 2/29 441 کتاب
 1/32 17 6/22 12 7/14 223 سی دي آموزشی

 8/20 11 1/32 17 6/15 236 انیمیشن
 9/18 10 6/22 12 9/15 241 همایش

 4/9 5 8/3 2 15 227 آموزش به وسیله معلم
 9/1 1 0 0 3/1 20 تابلوي آموزشی

 7/5 3 8/3 2 4/3 51 تلوزیون با برنامه مخصوص و رادیو
 5/7 4 4/9 5 8/3 57 اینترنت
 0 0 0 0 1/0 2 نشریات
 0 0 9/1 1 9/0 14 بی پاسخ

بهترین روش براي 
یادگیري مطالب 

 جدید 

   100 53 100 1512 جمع  
 7/5 3 9/1 1 2/32 487 خیلی کم

 4/9 5 9/1 1 3/15 231 کم
 1/32 17 9/18 10 5/21 325 متوسط
 3/28 15 3/28 15 5/14 219 زیاد

 6/22 12 2/47 25 6/14 221 خیلی زیاد
 9/1 1 9/1 1 9/1 29 بی پاسخ

تاثیر اینترنت در 
 مدارس 

 100 53 100 53 100 1512 مجموع

  
مقایسه توزیع فراوانی همچنین در خصوص 

برخی از عوامل موثر بر مدیریت پسماندها از نظر مقطع 
تحصیلی دانش آموزان نتایج نشان داد که از لحاظ توزیع 

فراوانی واژه مناسب جهت پسماند، آشنایی با انواع 
پسماند و بهترین روش آموزشی از دیدگاه دانش آموزان 
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  ). 5جدول ) (p=001/0(وجود داشتبر حسب سطوح مختلف تحصیلی ارتباط معنی داري 
  
   مقایسه توزیع فراوانی برخی از عوامل موثر بر مدیریت پسماندها از نظر مقطع تحصیلی دانش آموزان شهر اراك.5جدول 

  فراوانی/مدارس جمع دبیرستان راهنمایی ابتدایی
 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  متغیر 

P  

 111)درصد 4/6( 33)درصد 8/6( 28)درصد 7/5( 50)درصد 7/6 ( خاکروبه
 644)درصد 4/37( 151)درصد 2/31( 197)درصد 5/40  296)درصد 4/39( زباله

 257)درصد 9/14( 85)درصد 6/17( 104)درصد 4/21( 68)درصد 1/9( پسماند

د در مقابل  توزیع فراوانی واژه پسمان
 مقطع تحصیلی دانش آموزان

 710)درصد 2/41( 215)درصد 4/44( 158)درصد 4/32( 337)د درص9/44( آشغال

001/0 

 217)درصد 1/16( 97)درصد 20( 114)درصد 8/22( 66)درصد 9/8( خیلی زیاد
 264)درصد43/15( 104)درصد 5/21( 110)درصد 22 ( 50)درصد 8/6( زیاد

 389)درصد 6/22( 134)درصد 7/27( 116)درصد 23(/2 139)د درص8/18( متوسط
 257)درصد 9/14( 66)درصد 6/13( 76)درصد 2/15( 115)درصد 6/15( کم

توزیع فراوانی آشنائی دانش آموزان 
 با انواع پسماند 

 535)درصد 1/31( 84)درصد 1/17( 83)درصد 6/16( 369)درصد 9/49( خیلی کم

001/0 

 1)درصد 2( 1)درصد 2( 1)صد در2( 1)درصد 2 ( نشریات
 72)درصد 1/4( 22)درصد 6/4( 33)درصد 5/6( 17)درصد 3/2( اینترنت

 59)درصد 4/3( 24)درصد 50( 17)درصد 4/3 ( 18)درصد 4/2( رادیو و تلوزیون 
6)درصد 2/1( 3)درصد 6/0(  13)17درصد( تابلوي آموزشی 22)درصد 3/1(   

 243)درصد 14( 59)درصد 2/12( 55)درصد 109( 129)درصد 2/17( آموزش به وسیله معلم
 272)درصد 6/15( 123)درصد 5/25( 105)درصد 8/20( 44)درصد 9/5( همایش
 276)درصد9/15(  95)درصد 7/19( 96)درصد 19( 85)درصد 3/11( انیمیشن

 283)درصد 3/16( 107)درصد 2/22( 86)درصد 17( 90 )درصد 12( سی دي آموزشی

فراوانی بهترین روش آموزش از 
 دیدگاه دانش آموزان

 510)درصد 3/29( 46)درصد 5/9( 109)درصد 6/21( 354)درصد 3/47( کتاب

001/0 

  
میانگین نمره آگاهی کلی دانش آموزان مورد 

 و میانگین نمره نگرش کلی دانش 1/4 ±9/1مطالعه 
در این مطالعه میزان .  مشاهده شد63/20±9/5آموزان 

 در 1/3 ±1آگاهی دانش آموزان در مقطع ابتدایی 
 بود 4/5±6/2 و در مقطع دبیرستان 9/3±1/2 راهنمایی

که بر اساس آزمون آنوا بین مقاطع مختلف اختالف معنی 
همچنین در این مطالعه ). p=037/0(دار وجود داشت

 12±1/4میانگین نگرش دانش آموزان در مقطع ابتدایی 
 9/28±9/6 و در مقطع دبیرستان 1/21±7/6در راهنمایی 

ا بین مقاطع مختلف اختالف بود که بر اساس آزمون آنو
  ).p=021/0(معنی دار وجود داشت 

 

  بحث 
نتایج حاضر حاصل بررسی مدیریت مواد زائد 
جامد در سطح مدارس شهر اراك از دیدگاه دانش 

باشد که نتایج آن نشان داد  آموزان و معلمان می
خوشبختانه اکثریت جامعه مورد مطالعه در این خصوص 

هاي نسبتا سالمی برخوردار از آگاهی، نگرش و رفتار
  . هستند

 دانش آموزان در آگاهی که این به با توجه

 بود، بین مناسب نسبت به بررسی مورد موضوع با رابطه

 دار معنی رابطه تحصیالت سطح با آگاهی سطح

   .گردید مشاهده
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نتایجی که از تحقیقات مشابه در قم در 
  درصد خانوارهاي5/70دهد که  دسترس است نشان می

ي مدیریت مواد زائد از سطح آگاهی باال  شهري در زمینه
تري   درصد آنها از سطح آگاهی پائین5/29و 

همچنین بیش از نیمی از جمعیت نیز داراي . برخوردارند
  .)11(نگرش مثبتی بودند

دهد که  نتایج این تحقیق در اراك نیز نشان می
اکثر دانش آموزان مورد مطالعه از آگاهی و نگرش 

مطالعه انجام . باشند یی در این خصوص برخوردار میباال
شده در شهر کاشان نشان داد که از نظر آماري ارتباط 

داري بین آگاهی و سطح تحصیالت وجود  معنی
 و سیستان و )13( و تحقیقات انجام شده در بم)12(دارد

  .)14(بلوچستان نیز مؤید همین مطلب است
 ر باالتوجه به نقش مثبت سطح تحصیالت از نظ

 مناسب راهکار یک به عنوان جامعه سواد سطح بردن

 مدیریت و وضعیت جامعه فرهنگ سطح بهبود جهت

  . باشد مثمر ثمر می جامد، زاید مواد
نتایج حاصل از تحقیقی مشابه در یزد نشان داد 

 درصد از افراد بر بازیافت پسماند تأکید 6/32که 
 از پس و افتبازی همچنین در این مطالعه روش. اند کرده

بهداشتی بیشترین روش  پسماند، دفن دفع هاي روش آن
 نفر 723 که در تحقیق حاضر نیز )15(قابل قبول مردم بود
تمایل به بازیافت و )  درصد7/44(از دانش آموزان

هر چند در . استفاده مجدد از پسماندها را داشتند
هاي امینی و همکاران بهترین روش، بازیافت  بررسی

عباسی در تحقیقات خود عنوان . )16(ه استعنوان شد
ها را تفکیک  درصد از زنان زباله79کرد که 

اما در این بررسی افراد و خانوارهاي . )17(کنند نمی
درصد برآورد 90حاضر به تفکیک و جداسازي پسماند 

 درصد 5/77در مطالعات صورت گرفته در ارومیه، . شد
 که )18(اند دهمردم موافق جداسازي پسماند در منازل بو

. باشد بیشتر از مقدار مشاهده شده در پژوهش حاضر می

گونه جداسازي در منازل انجام  آباد هیچ هر چند در خرم
  . )19(شد نمی

در خصوص منابع اطالعاتی دانش آموزان 
نتایج نشان داد که اکثریت دانش آموزان اطالعات خود 

هاي جمعی، رادیو، تلویزیون و  را از طریق رسانه
کنند که این امر  هاي انیمیشن کسب می مخصوصا برنامه

تواند به دلیل ساعات خالی آنها در طی روز و  نیز می
دسترسی همگانی به منابع اطالعاتی باشد در حالی که 
ترویج آموزش از طریق اینترنت به دلیل محدودیت تاثیر 

  . پذیري آن بسیار کم لحاظ شده بود
 3/85(موزان در این مطالعه اکثریت دانش آ

دي تبلیغاتی انیمیشن بازیافت را ندیده  هنوز سی) درصد
ي  با واژه)  درصد6/72(بودند و عده زیادي از آنان نیز 

کمپوست اصالً آشنایی نداشتند اما اکثریت اظهار کردند 
که همه باید براي جداسازي پسماند با شهرداري 

دانش لذا با توجه به ذهن آماده و پذیراي . همکاري کنند
آموزان و تاثیر پذیري آنان از آموزش همساالن، بهتر 
است بخشی از متون درسی دانش آموزان اختصاص به 

. تدریس مباحث مرتبط با مدیریت پسماندها گردد
گونه که در نتایج نیز بدان اشاره شد معلمین نیز  همان

توانند مباحث مربوط به مدیریت پسماند را در قالب  می
و یا از ...) نقاشی، کاردستی و(هنري کارهاي عملی و 

هاي عملی در بین  ها و نمایشگاه طریق برگزاري کنفرانس
مدارس شهر به صورت مشترك و با همکاري خود دانش 

در هر حال وجود یک برنامه . آموزان انجام دهند
مدیریت مواد زاید و اجراي طرح بازیافت قوي و قابل  

نش آموزان را به اجرا به نحوي که حداکثر مشارکت دا
تواند تا حدود زیادي راهگشاي  دنبال داشته باشد می

بسیاري از مسائل مدیریت پسماند بوده و این مشکالت را 
  .مرتفع نماید
موارد  تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با

در مدارس با  زاید مواد مدیریت بهبود وضعیت براي زیر
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اي این هاي مفید آموزشی بر هدف دسترسی به شیوه
  :گروه سنی پیشنهاد می گردند

 زاید مواد مدیریت شود بحث  پیشنهاد می-1

 همچنین پسماند و دفع هاي اهمیت روش جامد،

 قبیل از درسی مطالب پسماند در با مرتبط هاي بیماري

 از افراد تا شوند راهنمایی گنجانده و دبستان پایه علوم

 توزیع -2.آشنا گردند موضوع اهمیت با کودکی
بروشورهایی در این خصوص در مدارس ضمن آموزش 
به دانش آموزان باعث انتقال مباحث آموزشی به درون 

تواند در افزایش سطح آگاهی  خانوارها شده که خود می
و به دنبال آن عملکرد صحیح دانش آموزان و خانوارها 

هاي بازآموزي براي بخش  انجام دوره-3. تاثیرگذار باشد
هاي مدیریت مواد  اهنگی برنامه هم-4خدمات مدارس 

، محیط زیست، بهداشت محیط و  زاید بین شهرداري
تر با هدف   انجام مطالعاتی در سطح گسترده-5مدارس 

 . محاسبه ارزش اقتصادي بازیافت کاغذ در ادرات
  

  گیري نتیجه
بر اساس نتایج مطالعه حاضر اکثریت دانش 

ت مواد آموزان و معلمان مورد مطالعه در خصوص مدیری
زاید در مدارس از آگاهی، نگرش و رفتارهاي نسبتا 

با این وجود باید گفت که . سالمی برخوردار بودند
مدیریت مواد زائد نه تنها در مدارس بلکه در کلیه ادارات 

افراد حاضر در  نیاز به توجه بیشتري دارد و باید نگرش
این اماکن به خصوص مدیران و بخش خدماتی تغییر یابد 

  زائد به خصوص کاغذ را به عنوان یک ماده با موادتا 

متولیان مدیریت مواد زائد کشور باید . ارزش تلقی نمایند
آوري و بازیافت مواد  جمع نسبت به تدوین دستورالعمل

 زائد ویژه مدارس اقدام نمایند تا تمام مدارس مطابق آن

  .عمل نمایند
 

  تشکر و قدردانی 

پزشکی اراك، بدینوسیله از دانشگاه علوم 
شهرداري اراك و سازمان مدیریت پسماند شهر اراك 

 در شهر داري اراك مورد 85که طرح حاضر را با شماره 
تصویب و حمایت مالی قرار داده و در اجراي این طرح 

  . گردد همکاري نمودند تقدیر و تشکر می
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