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ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست

ارزیابی ميزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع
مدیریت مواد زاید جامد در محيط زیست
2

سيد محمدرضا علوی مقدم1و اعظم سادات دلبری

چکيده :هدف از انجام اين تحقيق ،ارزيابی ميزان آگاهی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اميرکبير در رابطه با مواد زايدد
است .در اين رابطه 222 ،پرسشنامه در بين دانشجويان شش دانشکده توزيع وپس از تکميل جمع آوری گرديد .دادههای به دست آمده با
نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفتند .يافتههای آماری در اين تحقيق نشان داد که ميانگين آگاهی دانشجويان در دو
"دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست" و "دانشکده مهندسی صنايع" به ترتيب بيشترين  3/35از 12و کمترين  5/66از  12مقادير
را به خود اختصاص دادند .يافتههای اين مطالعه سطح پايين آگاهی دانشجويان از مقوله مواد زايد جامد به عنوان يکی از معضالت زيست
محيطی عصر حاضر ،ضروررت ارائه واحدهای مرتبط با علوم و مهندسی محيط زيست برای دانشجويان مقطع کارشناسی کليه رشتهها را
نشان داد.

کلمات کليدی :آگاهیهای زيست محيطی ،مواد زايد جامد ،دانشجويان مقطع کارشناسی

 -1مقدمه
افززیايس سززجيع ج؛ يززت توس ز ص اززنايع ،پيشززجفتهززای
تکنولوژی و تجويج فجهنگ مصجف گجايی و در نتيجص توليزد
زبالص بيشتج از ج؛لزص مسزايلی اسزت کزص اريزجار در جوامزع
بشجی بحجانهای عظيم اقتصادی و اجت؛اعی بص وجود آورده
است [ .]1بی توجهی بص امج ج؛زع آوری و دفزع مزواد زايزد
جامد در جام ص امجوزی ،فقزدان و يزا سزطا نزازه فجهنزگ
زيسزت محيطزی و ه؛ینززيو تنزود مززواد مصزجفی جوامززع،
توس ص بیرويص شزهجها ،محزدوديتهزای وعزع شزده بزجای
رززدماع ع؛ززومی در شززهجهای بززیرن و فقززدان تکنولززوژی
مناسب باعث ايجاد مشکالع ويژهای شده است کص دفع آنها
تنها از طجيق ه؛اهنگی علم و تججبص در چزارچو مزديجيت
امکان پذيج است [.]2
در ساههای اريج انديشز؛ندان دريافتنزد کزص ع؛زالر امکزان
موفقيت پجوژههايی کزص بزص نزوعی بزص مزجدس وابسزتص اسزت
 مانند بسزياری از پزجوژههزای زيزست محيطزی -بزدونتاریخ دریافت مقاله  72/9/72و تاریخ تصویب نهایی 72/27/5
 8استادیار ،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی
alavi@aut.ac.ir
امیرکبیر (نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکی:
 2کارشناس ارشد مهندسی محيط زیست ،مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دادن آگزاهیهززای ع؛زومی بززص عامززص وجزود نززدارد .لززذا در
بسياری از پجوژههای جديزد ،ه؛زواره از آمزوزه بزص عنزوان
يکی از ارکان مهم موفقيت ياد شده و هیينص قابل توجهی بص
آن ارتصاص میيابزد .آمزوزه در راسزتای اهزداف توسز ص
پايدار میتواند نقس مه؛ی در اازال ديزد مزجدس رصوازار
دانس آموزان و دانشزجويان و بزص کزارگيجی ايزو منزانی در
زندگی و ف اليتهای تخصصی آنهزا داشزتص باشزد .اهزداف
االی آموزه باالبجدن سطا ت قل ،دانس و ارالق در افزجاد
و افیايس سطا مسئوليت پذيجی آنها در جام زص مزیباشزد.
يکی از وظايف مهم وزارع آموزه و پجوره و وزارع علوس،
تحقيقاع و فوآوری در کشور ،فجاهم آوردن بسزتج مناسزب
بجای آموزه متکی بج منانی توس ص پايدار است [.]3
آموزه عالی در ايو زمينزص نقزس مه؛زی را چزص در عجازص
تحقيززق و چززص در تجبيززت متخصصززان و مززديجان در کليززص
زمينصها ايفا میکند .ايو مهم امکان پذيج نيسزت مگزج ايزو
کص آگاهیهای استادان و دانشجويان نسنت بص مقولص محيط
زيست افیايس يابد و حساسيتهای الزس در ايزو زمينزص بزص
وجود آيد .از آن جا کص اوليو گاس در جهت فجهنزگ سزازی،
آموزه است ،لیوس آشنايی ه؛ص افجاد با مفزاهيم و مزديجيت
مواد زايد جامد احساس میشزود [ .]4بنزابجايو بايزد يز
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بجنامص فجاگيج آموزشی بجای ه؛ص افجاد رصواار دانشزجويان،
تدويو گجدد و چزون قنزل از طجاحزی و تزدويو هزج بجنامزص

پجسشنامصای حاوی  13سؤاه تستی شامل اطالعاع پايص در
رصوص مديجيت مواد زايد جامد طجاحی گجديد( .عز؛ي؛ص)

آموزشی بايد اطالعاع دقيق از کم و کيف آگاهیهای افزجاد
داشتص باشيم .لذا تحقيقاع مختلفی در رصوص آگاهیهزای
مجدس در زمينص مواد زايد جامد انجاس شده است [.]7-4
ارزيابی ميیان آگاهی و دانس دانشجويان دانشزگاه از مقولزص
زيست محيطی مديجيت مواد زايد جامد هدف ايزو مطال زص
بود .بص ايو منظور جام ص دانشزجويان (مقطزع کارشناسزی)
دانشگاه ان تی اميجکنيج کزص بزا عنزوان دانشزگاه سزنی در
سطا کشور مطج میباشد و در حاه حاعزج اجزجای طزج
تفکي زبالص از مندأ در آن در حاه اججا مزیباشزد ،انتخزا
گجديد [.]7

در ايو پژوهس از روه پي؛ايشزی اسزتفاده شزد کزص در آن
اطالعاع مورد نظج از ي ن؛ونص گزجدآوری و نتزايج بزص کزل
جام ص آماری ت ؛يم داده میشود [ .]3سؤاالع پجسشنامص از
نظج روايی 1و پايايی 2بزا يز ن؛ونزص بزص حجزم محزدود در
جننصهای مختلف ارزيابی شدند .در ايو م نا روايزی عنزارع
است از ايو کص سؤاالع طجاحی شده بزجای سزنجس مفهزوس
ه؛ان مفهوس مورد نظج را اندازه مزیگيجنزد کزص طنزق نظزج
متخصصيو ايو مسألص تأميو شد .پايايی اشاره بزص ايزو دارد
کص سزؤاالع تزدويو شزده تزا چزص انزدازه در شزجايط ديگزج
می توانند نتايج يکسان و قابزل بنزاتی را در مزورد سزنجس

 -2مواد و روشها
دانشگاه ان تی اميجکنيزج دارای  12دانشزکده و حزدود ده
هیار دانشزجو در مقزاطع مختلزف کارشناسزی ،کارشناسزی
ارشد و دکتجی میباشد کص از ايو ت زداد حزدود  2333نفزج
در مقطع کارشناسی مشغوه بص تحصيل میباشزند .در ايزو
رصوص  4دانشزکده (مهندسزی ع؛زجان و محزيط زيسزت،
مهندسززی شززي؛ی ،مهندسززی مکانيزز  ،مهندسززی بززجق،
مهندسززی م ززدن ،متززالورژی و نفززت و مهندسززی اززنايع)
انتخا و با اسزتفاده از روههزای آمزاری و بهزجه گيزجی از
تججبياع کارشناسان آمار ،ت داد ن؛ونصهزا در هزج دانشزکده
ت ييو شد .الزس بص ذکج اسزت ايزو تحقيزق در سزاه 1334
انجززاس شززد .در جززدوه  1ت ززداد کززل دانشززجويان و ت ززداد
ن؛ونص های انتخا شده در هج دانشکده بص تفکي ارائص شده
است.

مورد نظج فجاهم آورنزد [ .]9بزجای سزنجس ايزو مطلزب ،از
آلفای کجونناخ 3در نجس افیار  SPSSاستفاده شد کزص آلفزای
کجونناخ بجای ايو پجسشنامص 3/7بص دست آمزد [ .]9در ايزو
تحقيق ج؛ ار 233،عدد پجسشنامص در مدع  2هفتص ازورع
حضوری تک؛يل گجديزد .نتزايج نشزان داد کزص در مج؛زود،
 34/2دراد از پاسخ دهندگان را درتجان و  42/2دراد را
پسجان تشکيل میدادند کص محزل سزکونت  33/2درازد از
دانشجويان در شهجستانهزا و  42/2درازد در تهزجان و 2
دراد نامشخص بود.
در نهايت پاسخ نامصها ج؛ع آوری ،تصحيا و امتيزاز بنزدی
گجديد کص بص هج پاسخ درست ،ي امتياز مثنت ت لق گجفت
و ميیان آگاهی دانشجويان بص پنج طنقص شامل عدس آگزاهی،
ع يف ،متوسط ،رو و عزالی بزا دامنزصهزای امتيزازی بزص
تجتيب  4-3 ، 4-4 ،2-4 ،3-2و 3-13تقسيم شد.

جدول  1تعداد کل دانشجويان و تعداد نمونههای انتخاب شده هر دانشکدههای منتخب
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دانشکده

ت داد کل دانشجويان

ت داد کل ن؛ونصهای انتخابی

مهندسی ع؛جان و محيط زيست

373

23

مهندسی شي؛ی

414

24

مهندسی بجق

413

41

مهندسی مکاني

493

44

مهندسی انايع

343

24

مهندسی م دن ،متالوژی و نفت

222

32

ج؛ع

2937

233
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 -3نتایج و بحث
ارزيابی نتايج نشان داد کص آگاهی  44درازد از دانشزجويان
در حد متوسط میباشد و تنها  3دراد از دانشجويان دارای
آگاهی کامل ( )3-13در رصوص مديجيت مواد زايزد جامزد
میباشزند .ه؛زان طزور کزص در ن؛زودار شز؛اره  1مشزاهده
میشود ،پنج دراد دانشزجويان فاقزد آگزاهی در رصزوص
مواد زايد جامزد مزیباشزند و ن؛زجه کسزب شزده آنزان در
محدوده  3-2میباشد .نتايج بص دست آمده حاکی از پزاييو
بودن ميیان آگاهی دانشجويان از مديجيت مواد زايزد جامزد
بود .مقايسزص ميزیان آگزاهی دانشزجويان در دانشزکدههزای
مختلف و ارتناط احت؛الی بيو واحزدهای درسزی گزذرانزده

عدم آگاهی

5%

27%

شززده و آگززاهی زيسززت محيطززی دانشززجويان بززص تفکي ز
دانشکدهها در جدوه ش؛اره ( )2آورده شده است.
يافتصهای آم اری نشان داد کص ت داد دانشجويان فاقد آگاهی
در ايو زمينص در دانشکدهای مهندسزی ازنايع و مهندسزی
بجق در مقايسص با سايج دانشکدهها بيشتج است .شکل ش؛اره
 2مج؛ود ميیان آگاهی دانشزجويان در دو سزطا "عزالی و
رو " و "عدس آگاهی و عز يف" در دانشزکدههزای مزورد
مطال ص را نشان میدهد .ه؛انطزور کزص از شزکل مشزخص
است ،دانشجويان دانشکده مهندسی ع؛جان و محيط زيسزت
و دانشکده مهندسی شي؛ی دارای بيشتجيو آگزاهی در ايزو
زمزيزنزص بزودهانزد کزص ايزو امزج را مزیتزوان مزجبزوط بزص

3%
21%

آگاهی ضعیف
آگاهی متوسط
آگاهی خوب
آگاهی عالی
44%

شکل  1درصد ميزان آگاهی دانشجويان در خصوص مديريت مواد زايد جامد

جدول  2در صد آگاهی زيست محيطی دانشجويان به تفکيک هر دانشکده

ميیان آگاهی
دانشکده

عدس آگاهی
()3-2

ع يف
()2-4

متوسط
()4-4

رو
()4-3

عالی
()3-13

مهندسی ع؛جان و
محيط زيست

3

7/7

42/3

34/4

12/33

مهندسی شي؛ی

3/27

22

39/2

22

7/14

مهندسی م دن،
متالوژی ،نفت

3

22/7

43

14

3

مهندسی انايع

12/2

33/33

41/44

12/2

3

مهندسی مکاني

4/37

33/43

43/47

21/7

3

مهندسی بجق

7/31

31/7

43/9

17

3
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گذراندن واحد درسهای مجتنط در ايو رشتصها دانست کزص
شززامل درس مهندسززی محززيط زيسززت بززجای دانشززجويان
مهندسزززی ع؛زززجان و درس محزززيط زيسزززت و ه؛ینزززيو
جلززوگيجی از آلززودگی محززيط زيسززت بززجای دانشززجويان
مهندسی شي؛ی میباشد .الزس بص ذکج اسزت کزص بخشزی از
ايو دروس مجبوط بص مديجيت مواد زايد جامد میباشد.
ه؛انطور کص در جدوه  3ميانگيو و واريزان ميزیان آگزاهی
دانشکدهها بص تفکي مشخص شده است بزا اط؛ينزان %92
حززد بززاال و پززاييو ميززانگيو آگززاهی دانشززجويان دانشززکده
مهندسی ع؛جان و محيط زيست  2/42-2/43مزیباشزد کزص
در محدوده آگاهی متوسط  4-4میگنجد .يافتصهای آمزاری
جدوه  3بيانگج آن است کص ميانگيو آگاهی دانشزجويان دو
دانشززکده مهندسززی ع؛ززجان و محززيط زيسززت و دانشززکده
مهندسی انايع (نسنت بص عزدد  )13بزص تجتيزب بيشزتجيو
( )2/23و ک؛تجيو ( )3/44مقدار را بص رود ارتصاص دادند.

سید محمدرضا علوی مقدم و همکار

 -5نتیجه گیری
مهمتجيو نتايج حاال شده از ايو تحقيق عنارتند از:
با توجص بص ميانگيو کل امتياز ( )4/34آگاهی زيست

محيطی در رصوص مواد زايد در ميان جام ص
دانشجويان دانشگاه در حد دامنص متوسط ( )4-4قجار
دارد و از ايو رو عجورع تدويو بجنامصهای آموزشی
مناسب بجای ارتقاء آگاهی ع؛ومی احساس میگجدد.
بيشتجيو آگاهی زيست محيطی مجبوط بص دانشزکده

مهندسی ع؛جان و محيط زيسزت و پزاييوتزجيو ميزیان
آگاهی مت لق بص دانشکده مهندسی انايع میباشد کزص
بززا توجززص بززص ارائززص درس مهندسززی محززيط زيسززت در
دانشکده مهندسی ع؛جان و محزيط زيسزت و مهندسزی
شي؛ی قابل توجيص است.
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آگاهی عالی ا خوب
آگاهی ضعیف ا عدم آگاهی

د ش ده های مورد مطالعه

شکل  2مقايسه درصد آگاهی دانشجويان در خصوص مديريت مواد زايد جامد
در دو "سطح عالی  ،خوب" و "عدم آگاهی ،ضعيف"
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جدول  5شاخص های آماری آگاهی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در زمينه مديريت مواد زايد جامد

حدود اط؛ينان %92

µ

S

S.E

مهندسی ع؛جان و محيط زيست

2/23

3/47

3/12

2/42

مهندسی شي؛ی

4/23

1/43

3/32

2/37

3/9

مهندسی مکاني

4/21

3/23

4/4

3/3

مهندسی م دن ،متالوژی ،نفت

4/2

1/14

3/19

4/2

3/37

مهندسی بجق

3/92

./77

3/12

4/1

3/72

مهندسی انايع

3/44

./34

./14

3/9

3/4

ناس دانشکده

1/23

با توجص بص اطالعاع بص دست آمده از ايو تحقيق عجوری
است تا آگاهیهای زيست محيطی جام ص دانشجويی
افیايس پيدا کند .ه؛ینيو عجوری است تا کليص
دانشجويان ،آموزههای الزس را در رصوص مسايل
مجبوط بص زمينص مواد زايد جامد بنينند و استجاتژیهای
کالن آموزشی در ايو رابطص ت ييو گجدد کص بص عنوان
ن؛ونص پيشنهاداع ذيل قابل طج است:
 افیودن واحد درسی مجتنط با محيط زيست در
ت؛امی رشتصهای دانشگاهی
 تهيص و توزيع فيلمها و بجوشورهای تنليغاتی و
آموزشی در سطا دانشگاهها
 ايجاد امکان بجپايی ن؛ايشگاههای تخصصی و
کارگاههای آموزشی محيط زيست در دانشگاهها
پی نوشت

1

Validity
2
Reliability
3
KronbakhAlpha

2/43

[ ]7علوی مقدم سیدمحمدرضا ،قاسمی اعظم و مقدم سید

بهنام ،آموزش و نقش کلیدی آن در مدیریت صحیح
مواد زاید جامد در ایران ،مجله علمی -ترویجی انسان
و محیط زیست ،دوره جدید ،شماره ششم ،بهار
 ،2772صفحههای .31-33

[ ]4کریمی داریوش ،بررسی نیازهای آموزش زیست
محیطی دانش آموزان ،معلمان و زنان در منطقه خاک
سفید تهران ،فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط
زیست .2777

[ ]5قوامی عبداله و همکاران ،بررسی دانش ،نگرش و
عملکرد خانوادهها شهری در خصوص مدیریت مواد
زاید جامد در شهر سنندج ،فصلنامه آموزشی،
پژوهشی مدیریتپسماند ،زمستان  ،2775صفحههای
.11-11

[ ]6مسگراف حیدر و همکاران ،بررسی میزان آگاهی،
نگرش و عملکرد مردم در ارتباط با مدیریت مواد زاید
جامد شهری کرمانشاه ،چهارمین همایش کشوری
بهداشت محیط.2729 ،

مراجع

[ ]2عمرانی قاسمعلی ،مواد زاید جامد جلد اول ،انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی ،سال .2722

[ ]7سرمدی مصطفی ،آموزش زیست محیطی از جنبههای
مختلف با تأکید بر نسل جوان ،فصلنامه علمی سازمان
حفاظت محیط زیست ،جلد دهم ،شماره دوم،
تابستان  ،2722صفحههای .33-81

حد باال

حد پائيو

[ ]2علوی مقدم سیدمحمدرضا ،مکنون رضا  ،بابازاده عطا ،
خانمحمدی هزاوه محمدرضا و افتخاری یونس،

ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در خصوص محیط زیست ،اولین کنفرانس
محیط زیست ،دانشگاه تهران  33بهمن و اول اسفند
.2771
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ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست

[ ]7هاشمیپرست سیدمقتدی ،آمار و احتمال در مهندسی
و علوم ،انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

سید محمدرضا علوی مقدم و همکار

[ ]9نگهبان علیرضا ،راهنمای روش تحقیق به کمك
پرسشنامه  ،SPSS 11.0انتشارات جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران.2774.،

طوسی تهران.2775 ،

ضمیمه
پرسشنامه تستی طراحی شده در خصوص ميزان آگاهی دانشجويان مقطع کارشناسی در خصوص مواد زايد جامد
سن ..............

رشته و مقطع تحصيلی ..................

جنس ..................

سال ورود به دانشگاه ....................

منطقه .....................

محل سكونت .......................

 -2سرانه ميزان توليد زباله در تهران چه مقدار میباشد؟
ج)  3-3کیلو گرم
الف) کمتر از  8کیلو گرم ب)  3-8کیلو گرم

د) بیشتر از  3کیلو گرم

 -7در تهران روزانه چه مقدار زباله توليد میشود؟
الف)  1تن

ب)  133تن

ج)  1333تن

 -7عمدهترین زباله توليدي در تهران چيست؟
ب) پالستیك
الف) کاغذ

د)  81333تن
د) پسماندهای غذایی

ج) ششیشه

 -4به نظر شما بيشترین هزینه در دفع زباله مربوط به کدام قسمت میباشد ؟
ج) آماده سازی زمین محل دفن
ب) جمع آوری
الف) دفن در مراکز دفن

د) نگهداری موقت

 -5زبالههاي تهران در حال حاضر به کجا منتقل میشوند؟
ب) کهریزک

الف) جاجرود

ج) شهریار

د) ورامین

 -6سرنوشت نهایی عمده زبالههاي شهري جمع آوري شده در تهران چيست؟
الف) تخلیه در رودخانههای اطراف تهران ،تهیه کمپوست
ب) دفن در زمین به صورت اصولی و بهداشتی ،تلنبار کردن در اطراف تهران
ج) پرکردن حفرههای اطراف تهران ،تهیه کمپوست
د) تهیه کمپوست ،دفن در زمین به صورت اصولی و بهداشتی
 -2این عالمت

نشانه چيست؟

الف) چرخه عناصر

ب) مواد قابل بازیافت

ج) مواد رادیو اکتیو

د) محل دفن زباله

 -7کمپوست چيست؟
الف) کودحاصل از فساد مواد آلی
ج) عمل فشردن زبالههای خطرناک

ب) کود شیمیایی
د) خردکردن مواد زاید جامد

 -9سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهري وابسته به کدام نهاد میباشد؟
ب) سازمان غیر دولتی NGO
الف) سازمان حفاظت و محیط زیست
د) شهرداری
ج) وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -21چرا کامپيوتر براي محيط زیست خطرناك است؟ به دليل ....
الف) وجود قطعات پالستیکی
ج) غیر قابل بازیافت بودن
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ب) وجود فلزات سنگین در قسمت های الکترونیکی
د) فضای زیادی که در محل دفن اشغال مینمایند.
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