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 چكيده 

زيادي هاي اخير، توجه  هاي الكترونيكي در سال مشكل زباله

ها حاوي انواع  يل زبالهاين قب .را به خود جلب كرده است

نين مواد سمي خطرناكي هستند كه براي بها و همچنمواد گرا

. باشند آور مي زيست بسيار زيان انسان و همچنين محيط

هاي الكترونيكي و مسائل مربوط  ، زبالهمتاسفانه در كشور ما

بر اين، در   عالوه. مورد توجه قرار نگرفته است به آن

يافته، به موازات تأمين امكانات الزم، تأكيد  كشورهاي توسعه

. زيستي شده است بر نقش آموزش و دانش محيطبسياري 

زيستي در  تحقيق حاضر درصدد بررسي نقش آموزش محيط

كارهايي براي  هاي الكترونيكي و ارائه راه مديريت زباله

جامعه آماري تحقيق حاضر را . باشد تحقق اين هدف مي

براي . دهد دانشجويان دانشگاه مازندران تشكيل مي

. نيك مصاحبه استفاده شده استز تكآوري اطالعات ا جمع

هاي دولت و  در بررسي حاضر مشخص گرديد كه برنامه

گونه  آوري، تفكيك و بازيافت اين ها براي جمع شهرداري

ها و رفتار  تواند نقش مؤثري در كاهش اين زباله ها، مي زباله

 .مناسب با آنها داشته باشد

 ،زيست محيط ،آموزش ،هاي الكترونيكي زباله: گانكليد واژ
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Abstract  
The problem of electronic waste in recent years has 
attracted much attention. Such waste contains a variety 
of materials such as precious metals and dangerous 
toxins that are harmful to humans and the environment. 
In addition, in developed countries, in parallel with 
providing facilities, the emphasis has been put on the 
role of environmental education and knowledge, but in 
most developing countries, like Iran, the problem of 
electronic waste has not yet been considered. The 
present study seeks to examine the role of 
environmental education in electronic waste 
management, and to offer some solutions to achieve this 
goal. Statistical society of this study includes students of 
Mazandaran University, and interview technique is used 
for data collection. The study determined that the 
government and municipalities programs for collection, 
separation and recycling of such waste, can have an 
effective role in reducing waste and appropriate 
behavior to be with them.   

Keywords: Electronic Waste, Education, Environment, 
Recycling Management, Basel Convention 
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  مقدمه 

ت تكنولوژيكي در حوزه الكترونيك در چند دهه اخير، پيشرف

آوري و  رشد چشمگيري داشته است و تغييرات سريع در فن

هاي جديدتر وسايل الكترونيكي و اتكاي  در پي آن ارائه مدل

كنندگان ايجاد  زياد به اين وسايل، بازار بزرگي را براي مصرف

گيري از اين اقالم جاي  فوايد بهرهگرچه در . كرده است

ها را نيز بايد  ي نيست، اما جنبه ديگر اين پيشرفتگونه شك هيچ

مدنظر قرار داد و آن ظهور نوع جديد و انبوهي از زباله با 

اي الكترونيكي شامل ه زباله. هاي الكترونيكي است عنوان زباله

جامانده از وسايلي مانند تلويزيون، رايانه، پرينتر،  هاي به زباله

نگراني . )Luther, 2010(شود  همراه و غيره مي راديو، تلفن

كه  آيد هاي الكترونيكي زماني به وجود مي اصلي درباره  زباله

ها مديريت نشده و در طبيعت رها شده و يا به  اين زباله

ها  هاي نادرستي با آنها برخورد شود، زيرا اين قبيل زباله شيوه

حاوي انواع مواد سمي خطرناكي هستند كه هم براي انسان و 

تحقيقات . باشند آور مي زيست بسيار زيان  يطهم براي مح

بسياري نشان داده است كه وسايل الكترونيكي حاوي عناصري 

از قبيل سرب، باريم، كادميوم، جيوه، سلنيوم، آرسنيك و 

ورود  ).Abdoli and Daryabeigi, 2005( باشند سيليسيم مي

موجودات روي ناپذيري بر  هريك از اين عناصر آثار جبران

عنوان مثال، سرب موجود  به. گذارد و از جمله انسان مي زنده

هاي سطحي را  هم آب ،)المپ اشعه كاتدي(ها  رايانه CRTدر 

هاي زيرزميني رسوخ كرده و منجر  كند و هم به سفره آلوده مي

هاي بدن انسان  سرب بر بيشتر دستگاه. شود به آلودگي آنها مي

، سيستم گردش و موجودات ديگر از جمله بر دستگاه عصبي

خون، دستگاه تناسلي و حتي بر شعور انسان اثر سوء دارد 

)Ibid .( جيوه نيز از ديگر عناصر موجود در اين وسايل است

  .باشد كه براي سالمت موجودات زنده بسيار خطرناك مي

هاي  المللي براي كاهش خطرات زباله هايي بين تالش

رين آنها، ت الكترونيكي در دنيا صورت گرفته كه معروف

المللي درباره ضايعات الكترونيكي يعني پيمان  نامه بين تفاهم

1باسل
از اهداف اين پيمان، كاهش مقدار و مضرات . است 2

                                                           
1.  Basel Convention 

 زيستي محيطضايعات توليد شده و مديريت بدون خطر از نظر 

نيافته نسبت به ضايعات الكترونيكي  در كشورهاي توسعه

ت و جامعه پايدار زيست، آب، جمعي وزارت محيط(باشد  مي

هاي  در كشورهاي پيشرفته غربي، زباله ).2011، 3دولت استراليا

كيك وسايل و كنند كه شامل تف يندي را طي ميالكترونيكي فرا

، ذوب و )شود اغلب با دست انجام مي(اجزاء مختلف آنها 

، انهدام توسعهاما در كشورهاي در حال . باشد استفاده مجدد مي

اغلب . گيرد طور نامناسبي انجام مي يكي بههاي الكترون زباله

افتد اين است كه تجار به طور فردي اين  آنچه كه اتفاق مي

ها را خريداري كرده و اجزاء تركيبي آنها را براي استفاده  زباله

سوزانند كه منجر به  كنند و مابقي را مي آوري مي مجدد جمع

 Osuagwu, 2010  and(شود  مي زيستي محيطآلودگي 

Ikerionwu .(Mazzanti 
هايي كه  شيوه )Zoboli  )2008و 

هاي الكترونيكي مورد استفاده قرار تاكنون در برخورد با زباله

  :اند نمودهاند را در موارد زير خالصه گرفته

هاي الكترونيكي به همراه  سوزاندن زباله: سوزاندن) الف

و سالمتي بسياري را  زيستي محيطها، مشكالت  ديگر زباله

شوند؛ به اين دليل كه با سوزاندن و دود ناشي از  موجب مي

  .شود آن، مواد سمي حاصل از آن در هوا پراكنده مي

هاي ديگر و يا به طور  ها همراه با زباله اين زباله: دفن) ب

اين شيوه عناصر سمي موجود در آنها با  .گردند مجزا دفن مي

  . هاي زيرزميني منتشر شود در خاك و آب

بسياري از مردم وسايل الكترونيكي خود را رها : يابيباز) ج

بازيابي و ارائه . كه هنوز قابل استفاده هستند كنند، در حالي مي

دوم و يا حتي استفاده از برخي  آنها به عنوان كاالهاي دست

قطعات سالم و مفيد آنها در وسايل ديگر از جمله راهكارهايي 

  . كند ك ميها كم است كه به كاهش اين قبيل زباله

هاي الكترونيكي خود را در  برخي افراد، زباله: ذخيره) د

اغلب اين شيوه نيز خطر . كنند انبارها و گاراژها نگهداري مي

درباره آنها  كمتري دارد، اما باز هم به اين كه بعداً چه تصميمي

  .بگيرند، بستگي دارد

                                                           
2. Department of Sustainability, Environment, Water, 
Population and Communities, Australian Government 
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عنوان يك كشور در حال گذار در  جمهوري اسالمي ايران به

هاي گذشته اقدامات متعددي براي توسعه اين  ل سالخال

بخش به اجرا درآورده است و شواهد موجود نيز از توسعه 

بدون شك، اين . بيشتر اين بخش در آينده حكايت دارد

هاي زيادي را به صورت بروز انواع مخاطرات  فرايندها، هزينه

 ,Manalac(كند  زيست تحميل مي ها، بر محيط و آلودگي

هاي الكترونيكي،  باتوجه به اهميت موضوع زباله .)2011

باشد، اين است كه ميزان  سئوال اساسي كه در اينجا مطرح مي

ها به چه ميزان است و  شناخت افراد جامعه نسبت به اين زباله

العمل  هاي الكترونيكي عكس چگونه نسبت به بازيافت زباله

اده از عواملي بر استفچه بر اين   عالوه. دهند نشان مي

شود كه  موجب مي عوامليچه  فوق مؤثر است؟راهكارهاي 

فرد زباله خود را بدون توجه به خطرناك بودن آن در طبيعت 

يا به بازيابي و بازيافت آن اهميت  سازد،رها كند، ذخيره 

  ؟بدهد

 كه دهد نشان مي صنعتي كشورهاي در موجود آمارهاي

 از اين. آنها است براي بزرگ معضل يك الكترونيكي هاي زباله

 و كننده مصرف( سويه دو هاي گذاري سياست با كشورها رو،

 اين حل جهت ، در)است رفته نشانه زمان هم را توليدكننده

بر اين،   عالوه ).Realff et al, 2004(اند  اقدام كرده بحران

اي در  هاي ويژه امروزه در اغلب كشورها قوانين و سياست

الكترونيكي تصويب و به اجرا  هاي خصوص مقابله با زباله

ژاپن از جمله پيشگامان در زمينه بازيافت انواع . درآمده است

اين كشور، قانوني براي ترويج استفاده . لوازم خانگي است

ها در  موثر از منابع ارزشمند و همچنين كاهش اين قبيل زباله

قانون مذكور بر اين تأكيد دارد كه . تصويب نمود 2001سال 

وشان موظف به پذيرش لوازم خانگي مستعمل از فر خرده

و بايستي آنها را به توليدكنندگان و يا  بودهكنندگان  مصرف

كنندگان نيز بايد  مصرف. واردكنندگان براي بازيافت بازگردانند

آوري، حمل و نقل و بازيافت اين وسايل را متقبل  هزينه جمع

ت بر اداره نظار. )Peralta and Fontanos, 2006( شوند

3نوآوري محصوالت الكترونيكي ملي اياالت متحده
هدف  4

                                                           
3
. NEPSI 

پذيري در جريان  خود را نظارت در راستاي افزايش مسئوليت

توليد، استفاده و دفع محصوالت الكترونيكي براي كاهش 

چهار گزينه پيشنهادي آنها . قرار داده است زيستي محيطاثرات 

ذاري آن به فروش مجدد يا واگ(استفاده مجدد : عبارتند از

 ، ذخيره توسط صاحب اصلي، بازيافت و دفن)كاربر ديگر

)NEPSI, 2011 .( سند  2003در كشور كانادا نيز، در سال

اين سند . بازيافت ضايعات الكترونيكي به تصويب رسيد

كنندگان مبلغي اضافي براي  مستلزم آن است كه مصرف

ري جمهو. بازيافت انواع وسايل الكترونيكي خاص بپردازند

المللي باسل درباره كنترل انتقاالت  ايران كنوانسيون بين اسالمي

 1371بخش و دفع آنها را در سال  مرزي مواد زائد زيان برون

4پذيرفته است
همچنين، قانون مديريت پسماندها در تاريخ  .5

به تصويب مجلس شوراي اسالمي  1383ماه  بيستم ارديبهشت

به  ،در اين قانون. ه استو سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد

فراهم كردن تسهيالت : مواردي اشاره شده است كه عبارتند از

ربط،  هاي اجرايي ذي الزم جهت دفع و بازيافت توسط دستگاه

ها  رساني و آموزش توسط صدا و سيما و ساير رسانه اطالع

آوري و بازيافت پسماندها،  درباره جداسازي صحيح، جمع

براي دفن و دفع پسماندها، اعمال هاي مناسب  تعيين مكان

 ).Newspaper, 2004( كنندگان متخلف مجازات براي آلوده

 هاي الكترونيكي، رغم وجود قوانين متعدد در زمينه زباله علي

هاي  در زمينه زبالهدهد كه در عمل  ها نشان مي بررسي

  . الكترونيكي اقدامي انجام نگرفته است

د كه آگاهي نده ينشان م پيشين تحقيقاتاز بسياري 

ر قبال از جمله عواملي است كه بر رفتار افراد د زيستي محيط

چنين  زيستي محيطآگاهي . زيست تأثيرگذار است محيط

كه به  زيست اطالعات كلي درباره محيط«: تعريف شده است

                                                           
بازل درباره قانون اجازه عضويت جمهوري اسالمي ايران در كنوانسيون « .4

كه در جلسه » بخش و دفع آنها مرزي مواد زايد زيان كنترل انتقاالت برون

شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد  علني روز سه شنبه مورخ سي و يكم

به تأييد  12/7/1371و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

مجموعه قوانين و مقررات حفاظت : منبع(شوراي نگهبان رسيده است 

 ).414زيست، صفحه  محيط
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پردازد و  هاي زيست محيطي مي توضيح علل و اثرات آسيب

اطالعاتي درباره  همچنين. سعي در پيوند علل و آثار دارد

زيست و براي حفظ آن چه كارهايي  اينكه افراد در قبال محيط

با توجه به تأثير و نقش  .(ECLAC, 2000)» بايد انجام دهند

، تحقيق حاضر درصدد زيستي محيطآموزش در رفتارهاي 

هاي الكترونيكي و چگونگي  بررسي آگاهي افراد نسبت به زباله

  .دستيابي به آن است

  

    ادبيات موضوع واكاوي

زيست و حفاظت از  ادبيات نظري موجود در رابطه با محيط

گيرد كه  اي از مفاهيم و مقوالت را دربر مي آن، طيف گسترده

مروري بر . داند ثيرگذار ميأت زيستي محيطبر نگرش و رفتار 

دهد كه آگاهي و دانش  اين آراء و نظريات نشان مي

شود و  سيع را شامل ميزيستي تنها بخشي از اين طيف و محيط

توان  با اين حال مي. به طور خاص به آنها پرداخته نشده است

 زيستي محيطمطالعاتي تجربي يافت كه به آگاهي و دانش 

اند و در كنار ساير متغيرها، تاثير آنها را بر  توجه نشان داده

به برخي از اين  اينجادر . اند سنجيده زيستي محيطرفتار 

  . شود به نزديكي با موضوع تحقيق اشاره ميمطالعات با توجه 

Afroz  ثر عوامل مؤ«خود،  تحقيقدر ) 2011(و همكارانش

ها در  گونه زباله هاي جامد و تمايل به كاهش اين بر توليد زباله

اطالعات . اند را مورد بررسي قرار داده» بنگالدش«شهر داكا 

آن،  مورد نياز در رابطه با توليد زباله و گرايش به كاهش

اجتماعي و رفتار خانوارها نسبت به  - خصوصيات جمعيتي

. هاي جامد از طريق مصاحبه به دست آمده است مديريت زباله

نتيجه تحقيق مذكور حاكي از آن است كه توليد زباله خانوارها 

تأثير  زيستي محيطهاي  طور معناداري از آگاهي در شهر داكا به

ش به كاهش ضايعات ار براي گرايعوامل معناد. پذيرد مي

ويژه  هاي درآمدي به ، گروهزيستي محيطآگاهي  ،ترونيكيالك

سال بودند و سهولت  35تا  25طبقه متوسط، افراد جوان بين 

همچنين محققان مذكور به اين نتيجه . باشند سازي مي ذخيره

اند كه استقرار يك برنامه مديريت زباله جامد  دست يافته

براي اجراي مديريت زباله در تواند استراتژي مؤثري  مي

  . بنگالدش باشد

Cheah  وPhau  )2011(،  به  يكي از تحقيقات خوددر

كنندگان به خريد  شناسايي عواملي كه بر روي گرايش مصرف

. اند گذارند، پرداخته زيست تأثير مي كاالهاي حامي محيط

دهد كه سه عامل تحصيالت  نشان مي آناني ها يافته

گيري ارزشي  شخصي و جهت ل درون، عوامزيستي محيط

همبستگي شديدي با نگرش نسبت به محصوالت حامي 

ي كه كنندگان تر، مصرف عبارت دقيق به. زيست دارند محيط

 زيست به محصوالت حامي محيط نسبت نگرش مثبت

 زيستي محيطبه محصوالت  بيشتري نسبت گرايش اند داشته

سط ديگري به نام البته بين رابطه ذكر شده، متغير وا. داشتند

  .كاال تشخيص داده شده است) نياز به(ضرورت 

Tikka  تأثيرات «عنوان  در پژوهشي تحت) 2010(و ديگران

ها و دانش  پيشينه تحصيلي بر آگاهي، سطح فعاليت

هاي  كه تفاوت اند به اين نتيجه رسيده» دانشجويان زيستي محيط

. رداساس جنسيت وجود دا بسياري در بين دانشجويان بر

تر و  زيستي نگرش مثبت هاي علوم عالوه، دانشجويان رشته به

هاي  داشتند و در فعاليت زيستي محيطسطح باالتري از دانش 

. مربوط به طبيعت و حفظ آن مشاركت بيشتري داشتند

تري  برعكس، دانشجويان علوم مهندسي و اقتصاد نگرش منفي

يان ديگر زيست نشان دادند و نسبت به دانشجو نسبت به محيط

 همچنين نتايج تحقيق. عادات حامي طبيعت كمتري داشتند

هاي  نگرش، كيفيت فعاليتسه متغيير كه  دادنشان  مذكور

با يكديگر همبستگي  زيستي محيطو دانش  زيستي محيط

  .معناداري دارند

 Viningو Ebrou )1992 ،1994 ( در پژوهش خود دريافتند

باره نگراني در تأثير تتحكنندگان بيشتر  كه رفتار بازيافت

هاي مالي و  تا از طريق مشوق شود زيست برانگيخته مي محيط

محققان مذكور در تحقيق خود، نتيجه . ها يا ديگر پاداش

و درك از  زيستي محيطگيرند كه آگاهي و دانش  مي

  زيست و اجراي پذيري شخصي براي حفظ محيط مسئوليت
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  ).Larsen, 2001(رسد  ميبرنامه بازيافت موفق، اساسي به نظر  

Karimzade خود به  تحصيلي نامه در پايان ،2010 در سال

پرداخته  زيستي محيطبررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتارهاي 

دهد كه بين دانش نشان ميتحقيق مذكور نتايج  .است

. رابطه مثبتي وجود دارد زيستي محيطو نگرش  زيستي محيط

و  زيستي محيطر و مثبت بين ارزش بر اين، رابطه معنادا  عالوه

تأييد شده، و همين رابطه ميان اعتماد به  زيستي محيطرفتار 

ديده شده  زيستي محيطنهادهاي دولتي مرتبط با رفتارهاي 

و دانش  زيستي محيطدو متغير دغدغه  ،عالوه به. است

تأييد نگرديده  زيستي محيطشان با رفتارهاي  رابطه زيستي محيط

  .است

Pirsaheb  ميزان آگاهي و  ،در پژوهش خود 2010و همكارانش

نگرش مردم شهر ايالم نسبت به بازيافت مواد زائد جامد را 

 نشان از تحقيق مذكور به دست آمده نتايج. بررسي نمودند

، مطلوب آگاهي داراي جامعه افراد درصد كل 6/54 كه دهد مي

 آگاهي دارايدرصد  3/14درصد آگاهي متوسط و  1/31

 سن افزايش با همچنين. زباله بودند بازيافت با رابطه در فضعي

 .كرد پيدا كاهش زباله بازيافت با رابطه در آگاهي ميزان

 نگرش و آگاهي ميزان همچنين، تحقيق مذكور نشان داد كه

 افزايش با زباله بازيافت با رابطه در شونده پرسش جامعه

 تا و سواد بي قشر كه طوري هب دارد، مستقيم رابطه تحصيالت

 و نگرش كمترين و آگاهي كمترين، ابتداييو  باسواد حدي

 با رابطه در را نگرش بيشترين و آگاهي بيشترين دانشگاهيان

 پيشنهاداين حال آنها  با .اند از خود نشان داده زباله از بازيافت

 اين آينده در بازيافت موفق هاي برنامه داشتن جهت كنند كه يم

 از استفاده با و جامعه اقشار همه رد نگرش و آگاهي سطح

  .شود داده ارتقاء ترويجي و آموزشي مختلف هاي روش

 Alavi Moghadamو Delbari اي به  در مقاله2009  در سال

ارزيابي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه 

هاي آنها  يافته. اند مواد زايد پرداخته نسبت بهصنعتي اميركبير 

دانشكده «د كه ميانگين آگاهي دانشجويان در دو ده نشان مي

» دانشكده مهندسي صنايع«و » زيست مهندسي عمران و محيط

   )10از   66/3(ترين ـو كم )10از  53/5(ن ـبيشتري ،بـبه ترتي

هاي اين مطالعه سطح  يافته. اند مقادير را به خود اختصاص داده

عنوان يكي  د بهپايين آگاهي دانشجويان از مقوله مواد زايد جام

  و ضرورت ارائه واحدهاي مرتبط زيستي محيطاز معضالت 

زيست براي دانشجويان مقطع  با علوم و مهندسي محيط 

  .دهد ها را نشان مي كارشناسي كليه رشته

Shahnooshi و Abdollahi )2007( اي به تحليل  در مقاله

مردم اصفهان و برخي از عوامل مؤثر بر  زيستي محيطفرهنگ 

دهد كه ميزان  نشان مي اين محققانهاي  يافته. اند پرداخته آن

مطابق نتايج اين . شهروندان متفاوت است زيستي محيطآگاهي 

درصد  70درصد شهروندان آگاهي پايين،  20تقريبا تحقيق، 

. بااليي داشتند زيستي محيطدرصد آگاهي  10متوسط و 

محل سن، سطح تحصيالت، « ميان متغييرهاي همچنين رابطه

اجتماعي و نزديكي با  –تولد، بومي بودن، پايگاه اقتصادي 

و نگرش  زيستي محيطآگاهي «، »زيستي محيططبيعت با فرهنگ 

و » زيستي محيطو رفتار  زيستي محيطآگاهي «، »زيستي محيط

مورد تأييد قرار » زيستي محيطو رفتار  زيستي محيطنگرش «

  .گرفتند

دهند كه تنها  نشان مي هاي پيشين بررسي مطالعات و پژوهش

طور  توان به را مي زيستي محيطبخش كوچكي از رفتارهاي 

زيست ارتباط  و آگاهي از محيط زيستي محيطمستقيم به دانش 

حال، اين مطالعه تنها به بررسي تأثير دانش و آموزش  با اين. داد

در پي  )1995(و همكارانش  Kempton پردازد مي زيستي محيط

گرايانه،  زيست كنند رفتار غيرمحيط الل ميمطالعه خود استد

. است زيستي محيطل نتيجه عدم دانش كافي در مورد مسائ

 زيستي محيطهمچنين مطالعه آنها بر اين داللت دارد كه دانش 

در . گرايانه نيست زيست في نفسه، شرط الزم براي رفتار محيط

. ل شدطوح مختلف دانش و آگاهي تمايز قائواقع، بايد بين س

اي در مورد  كامالً روشن است كه مردم بايستي دانش پايه

 - زيست زيست داشته باشند تا عمل و رفتار محيط محيط

كنند كه اكثريت مردم  آنها ادعا مي. اي را در پيش بگيرند گرايانه

به اندازه كافي اطالعات ندارند تا  زيستي محيطل ئدرباره مسا

             عمل كنند زيست اي در قبال محيط به شيوه مسئوالنه
)Kollmuss and Agyeman, 2002.(  
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  شناسي روش

آموزش  از آنجايي كه هدف اين پژوهش، مطالعه كيفي نقش

از  است و هاي الكترونيكي زباله مديريتدر  زيستي محيط

ها در پژوهش كيفي، يعني  ترين شيوه گردآوري داده رايج

  .مصاحبه بهره گرفته شده است

هاي آن  پژوهش كيفي عبارت است از هر نوع تحقيقي كه يافته 

هاي آماري يا هر نوع كمي كردن به  هايي غير از روش با شيوه

همچنين، به معاني، مفاهيم، تعاريف، . باشددست آمده 

 ,Berg(ها درباره چيزها اشاره دارد  ها، نمادها و توصيف ويژگي

2001 .(  

تعداد  براي تعيين. مصاحبه، يكي از فنون پژوهش كيفي است

استفاده شده  Strauss و Glaser »اشباع نظري«نمونه از معيار 

  .است

گيري  ه زمان توقف نمونهاشباع نظري مقوله مبناي داوري دربار

در واقع . هاي مختلف مربوط به آن مقوله است از گروه

يابد كه  گيري و افزودن بر اطالعات هنگامي پايان مي نمونه

  ). Flick, 2008(ها بدست نيايد  ديگر چيز جديدي از مصاحبه

نفر از دانشجويان مصاحبه صورت  30براي انجام اين كار با 

  .گرفت

ن از بين دانشجويان مقاطع كارشناسي و شوندگا مصاحبه 

هاي دانشگاه مازندران انتخاب  كارشناسي ارشد كليه دانشكده

. بودسال  30تا  18رده سني پاسخگويان بين . شدند

دانشجوي پسر مورد مصاحبه قرار  15دانشجوي دختر و 15

نفر دانشجوي كارشناسي  16شوندگان  از بين مصاحبه. گرفتند

نفر از دانشكده  9. نشجوي كارشناسي بودندنفر دا 14ارشد و 

نفر از دانشكده علوم  7علوم انساني و علوم اقتصادي و اداري، 

نفر از  5سياسي،  نفر از دانشكده حقوق و علوم 5پايه و شيمي، 

نفر نيز از دانشكده هنر و معماري  4بدني و  دانشكده تربيت

  ر و ديها در فاصله زماني آذ تمامي مصاحبه. انتخاب شدند

  .انجام گرفت 1390سال 

نوارها در طي انجام مصاحبه، مكالمات ضبط گرديد و سپس  

پياده شدند و نهايتاً موضوعات كليدي براي بر روي كاغذ 

  . هاي پياده شده، استخراج شدند تحليل از متن

  هاي تحقيق يافته

: رهاي اساسي مورد بررسي در تحقيق حاضر عبارتند ازمتغي

اهميت ) هاي الكترونيكي؛ ب سبت به زبالهآگاهي ن) الف

  منابع كسب خبر؛ ) رساني؛ ج اهيهاي آگ آموزش و كانال

هاي  در اين قسمت، يافته. امكانات و تسهيالت بازيافت  )د

حاصل از مصاحبه با دانشجويان بر اساس محورهاي اساسي 

  .شود تحقيق ارائه مي

  آگاهي نسبت به زباله الكترونيكي) الف

زيست يكي از عوامل مهم  ل محيطئي مردم از مساعدم اگاه

عامه مردم . زيست و از ميان رفتن منابع آن است تخريب محيط

ي آنچه از طبيعت دانند چگونه بايد در ازا درستي نمي  به

را مجدداً به آن بازگردانند و اصوالً كدام گيرند، معادلش  مي

مردم در  چنانچه سطح آگاهي. باشند منابع غيرقابل بازگشت مي

گونه موارد افزايش نيابد و از رابطه نزديك و نقش مهم  اين

توان اميدي به  زيست آگاه نشوند، نمي خود در حفظ محيط

رو، الزم است  از اين. زيست داشت حفاظت و بهسازي محيط

زيستي  زيست و مشكالت محيط بدانيم آيا در مورد محيط

سي آگاهي بخشي از اين تحقيق به برر. آگاهي وجود دارد

هاي الكترونيكي پرداخته و در همين  دانشجويان نسبت به زباله

آيا تاكنون « شوندگان پرسيده شده است كه راستا از مصاحبه

را شنيده بوديد، چه چيزي درباره آن  "زباله الكترونيكي"واژه 

  . »دانيد؟ مي

كردند كه اولين بار است آن را  اكثريت دانشجويان اعالم مي

حال، بعد از اينكه توضيح مختصري از وسايلي  با اين .شنوند مي

شوند به آنها داده شد، حدود  كه تبديل به زباله الكترونيكي مي

نيمي از پاسخگويان، اظهار داشتند كه اطالعات اندكي در مورد 

عنوان مثال، يكي از  به. مضرات و آثار سوء آنها دارند

ارشناسي ارشد دانشجويان رشته مديريت صنعتي كه در مقطع ك

به نظر من « :باشد، ابراز داشته است كه مشغول به تحصيل مي

اين قطعات هيچ آسيبي ندارند و هيچ استفاده ديگري هم 

دانشجوي  .»تاثير و خنثي هستند در كل بي. شود از آنها كرد نمي

يز ديگري از رشته حقوق جزا كه در مقطع كارشناسي ارشد ن

تا حاال اين عنوان را «: گويد مشغول به تحصيل است، مي
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دانم از كجا به  نشنيده بودم، اما با توجه به اطالعاتي كه نمي

دانم كه اين قبيل وسايل، مثل باطري موبايل  ام، مي دست آورده

به دليل قابليت تركيدگي و انفجاري كه دارند بسيار 

  .»...اند خطرناك

 شناسي ذكر كرده يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد جامعه

هايي از اين وسايل ساطع  دانم كه اشعه تا اين حد مي« :است كه

شود كه براي بدن و موجودات زنده مضر هستند و همچنين  مي

ام كه هنوز  مثالً شنيده. كنم نيمه عمرشان هم باالست فكر مي

. بازيافت هستندحلي براي از بين بردنشان ندارند و غيرقابل  راه

دهيم، دفن كردن است كه  جام ميشان ان تنها كاري كه در قبال

  .»گردند به هيچ وجه به چرخه برنمي

هاي الكترونيكي،  برخي از دانشجويان نيز تصورشان از زباله

كردند كه  در واقع، آنها تصور مي. زباله در دنياي مجازي بود

مطالب و اطالعاتي است كه در دنياي مجازي به عنوان زباله 

نحوي غيرقابل استفاده يا  هشود، اطالعاتي كه ب شناخته مي

عنوان نمونه يكي از دانشجويان كارشناسي  به. مخرب هستند

كنم زباله الكترونيكي همان  من فكر مي« :گويد صنايع دستي مي

درد نخور و  اطالعاتي هستند كه در دنياي مجازي مثل زباله به

ساز باشند، ولي تا حاال چيزي به اين  اضافي و يا حتي مشكل

  .»ده بودمنام نشني

دهد كه در ارتباط با  طور كلي، نتايج تحقيق حاضر نشان مي به

توان به  هاي الكترونيكي دانشجويان را مي آگاهي نسبت به زباله

دانشجوياني كه هيچگونه آگاهي  )الف: سه گروه تقسيم كرد

دانشجوياني كه  )ب. هاي الكترونيكي ندارند نسبت به زباله

 )هاي الكترونيكي دارند و ج الهاطالعات اندكي نسبت به زب

هاي الكترونيكي  دانشجوياني كه اطالعات غلط نسبت به زباله

  .دارند

  رساني هاي آگاهي اهميت آموزش و كانال) ب

آموزش راهي براي ايجاد دانش، درك، مهارت، توانايي و 

هاي مختلف اجتماعي نسبت هر  آگاهي در ميان افراد و گروه

زيست در مقياس زياد موجب  تخريب محيط. موضوعي است

شده است تا يك نگراني جهاني در مورد حفاظت و حمايت از 

ها براي  رو، تالش از اين. وجود آيد زيست زمين به محيط

ها مورد توجه قرار  زيستي در ميان توده افزايش آگاهي محيط

تواند  در اينجا اعتقاد بر اين است كه آموزش مي. گرفته است

زيستي آگاه  زيست و مشكالت محيط ورد محيطها را در م انسان

به نظر افراد  مورد بررسي، آموزش نقش اساسي . و مطلع سازد

به عنوان مثال . در كنترل و هدايت رفتار بازيافتي افراد دارد

يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق عمومي در اين 

 كنم جز از طريق آموزش اين امر من فكر مي« :گويد  زمينه مي

آيد كه افراد خودشان  شود، چون كه كمتر پيش مي محقق نمي

اش آگاهي كسب كنند و يا  به دنبال چيزي بروند و درباره

كه اين دانش و اطالعات را ذاتي داشته باشند، بلكه بايد از  اين

  . »....جايي يا از كساني اين اطالعات را كسب كرده باشند

 مجراها براي رينت  مناسب از يكي پرورش و آموزش امروزه

 و سياسي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه به دستيابي

 براي خود بايد، هاي طرح در آموزشي نهادهاي. باشد مي

 .نمايند مهم توجه امر اين به انساني، زيست محيط از حفاظت

 متون در زيست با محيط مرتبط مفاهيم كردن وارد بنابراين،

 از آموزان دانش كه شود مي تحصيلي باعث مختلف مقاطع درسي

 حفاظت شخصيت، گيري شكل و زمان تكوين در و ابتدا همان

 يك عنوان به بلكه درس يك عنوان به فقط نه زيست را محيط از

يكي از دانشجويان . كنند تلقي انساني و مسئوليت وظيفه

فكر « :كارشناسي رشته آمار در اين رابطه اظهار داشته است

سازي  رجع براي آگاهي دادن و فرهنگكنم مدارس بهترين م مي

ها به آنها عالقه دارند، مثالً  باشند، البته در قالب دروسي كه بچه

كنند و به  ها در آنها مشاركت مي هاي عملي كه خود بچه فعاليت

تر خواهد شد و  شوند، آموزش كاربردي صورت عملي ارائه مي

عموال كه دروس تئوري م در صورتي. تر خواهد بود قطعا موفق

  .»شوند    بعد از حفظ شدن، فراموش مي

گيرد، زماني  آموزش رسمي كه از طريق مدارس صورت مي

آگاهي افراد  يتوان از آن در ارتقا مفيد واقع خواهند شد و مي

استفاده نمود كه از سنين پايين و دوران ابتدايي و راهنمايي 

اثر دوران كودكي و خردسالي، بيشترين يادگيري و . آغاز شود

  . را به دنبال خواهد داشت

هاي  اغلب دانشجويان با اشاره به تجربه خود درباره آموخته

دوران كودكي، بر لزوم و اهميت آموزش از سنين كودكي تأكيد 
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دانشجوي كارشناسي فقه و حقوق يك عنوان نمونه،  به .داشتند

من معتقدم كه يادگيري در دروان كودكي ماندگارتر « :گويد مي

گيرند، هيچ وقت فراموش  مطالبي را كه ياد مي است و

طور هستم، تمام دروس دوران  من كه خودم همين .كنند نمي

ابتدايي هنوز در ذهنم باقي مانده است، مثال در دروران ابتدايي 

كه تا االن هم در خاطرم . تحقيقي داشتيم، درباره عمل بازيافت

  .»كنم مانده و بر اساس آن عمل مي

شناسي نيز درباره  جويان كارشناسي ارشد جامعهيكي از دانش

موزش به كودكان اهميت آموزش در دوران كودكي و نحوه آ

تواند در سيستم آموزشي  آموزش مي«: ابراز داشته است

تواند از دوران كودكي  تر باشد و مي تر و مستقيم تخصصي

كه يك نوجوان  چون. ها شروع شوند خصوص از مهدكودك به

به دبيرستان تا حدودي عقايدش شكل گرفته و بعد از ورود 

البته سعي . رسد تر به نظر مي تغيير عقايد و نگرشش سخت

هاي عملي و شاد  نيك و برنامه ها در قالب پيك كنند اين برنامه

كالم و . كه به صورت ملموس حسش كنند طوري منتقل كنند، به

 شود، درصدي مي 30تا   20گويي فقط باعث يادگيري  تئوري

رسد درگيري آنها در قالب  ولي آنچه كه الزم به نظر مي

  .    »علمي است - هاي تفريحي برنامه

هاي افزايش آگاهي درباره  طور كه گفته شد، يكي از راه همان

خصوص در  زيستي، آموزش و به ل محيطئموضوعات و مسا

ها  مدارس و مهدكودك. قالب آموزش و پرورش رسمي است

ي هستند كه دانشجويان بر آن در از جمله نهادهاي رسم

به اعتقاد آنها، . رساني و نقش مؤثر آن تأكيد داشتند اطالع

تر و احتمال نهادينه شدن آن  يادگيري در سنين پايين راحت

هاي  ها در قالب برنامه عالوه،  اثربخشي آموزش به. بيشتر است

هاي تئوري از  يابد كه به جاي برنامه درسي زماني افزايش مي

  .رساني استفاده شود هاي عملي و شاد در آموزش و اطالع نامهبر

  منابع كسب خبر) ج

هاي جمعي مانند تلويزيون، روزنامه و  امروزه گسترش رسانه

ل عمومي ئتواند ضعف آگاهي مردم در مورد مسا اينترنت، مي

 تلويزيون مهم نقش به توجه با. را تا حدودي برطرف نمايد

 يندافر در آن تأثيرگذاري ميزان و توجه قابل رسانه يك عنوان به

 مناسب بستر يك عنوان به تواند مي اين رسانه رساني، اطالع

 نقش محيطي، زيست مباحث آموزش و رساني اطالع جهت

عالوه، با توجه به اينكه قشرها و  به. داشته باشد مؤثري

گيرند، نقش بسيار  بهره مي هاي سني مختلف از آن گروه

زيست و  آگاهي مردم نسبت به محيط يتقاتري در ار پررنگ

اين موضوع، مورد بررسي . باالخص زباله الكترونيكي  دارد

هاي  توجه افراد قرار گرفته و آنها نيز اعتقاد داشتند، نقش رسانه

به عنوان مثال، . محلي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است

كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي  اندانشجوييكي از 

آموزش از طريق تلويزيون و راديو، به اين « :عتقد است كهم

ها دسترسي دارند  خاطر كه درصد زيادي از افراد به اين رسانه

توانيم از تيزرهاي تبليغاتي استفاده كنيم مثل تيزرهاي  و مي

دهد،  راهنمايي و رانندگي، به نظر من خيلي جواب مي

بر آنها اين  ردند وشود، شايد همه توجه نك سازي مي فرهنگ

ثيري نداشته، اما تغيير رفتار حتي يك درصد سازي تأ فرهنگ

زيست و خطراتي كه  به نظرم درباره محيط. هم خيلي مهم است

خواهد هم موفق  كند بايد تبليغ شود و حتماً آن را تهديد مي

  .»...ثير داشته روي خود من كه خيلي تأ. بود

شناسي  سي ارشد جامعهكارشنا اندانشجويبر اين يكي از   عالوه

در « :ويژه تلويزيون عنوان كرده است ها به درباره نقش رسانه

كشور ما بيشترين استفاده از رسانه مربوط به تلويزيون است كه 

تر  تبليغات از همه مهم ؛گيرد از هر سن و قشري را هم در برمي

صورت آشكار باشد و هم  تواند به است، اين تبليغات هم مي

بينيم،  هاي خارجي را كه مي عنوان مثال فيلم به. هانصورت پن به

همين تبليغ . بندد شود كمربند ايمني مي فرد تا سوار ماشينش مي

اش ايجاد  پنهان در قالب فيلم هست كه ذهنيتي را در بيننده

مدت و طي يكي دو  به نظرم شايد اين تبليغات در كوتاه. كند مي

تواند به هدفش  دهه ميسال جواب ندهد ولي قطعاً بعد از يك 

توانيم درباره  بر هست، همين شيوه را مي در واقع زمان. برسد

  .»...بازيافت و نحوه برخورد با زباله الكترونيكي داشته باشيم

رساني در  رسد كه منظور از تبليغ و اطالع گاهي به نظر مي

  صورت آشكار و مستقيم  ها بايد به تلويزيون و ديگر رسانه

  همانطور كه ( ، در برخي مواقعكه در حالي .صورت گيرد

  

٣٠ 



  1391، سال اول، شماره اول، پاييز و توسعه پايدار آموزش محيط زيست فصلنامه
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 1, No.1, Autumn 2012 

 

 

توان  مي ،)شدشناسي متذكر  دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه

ي است كه تبليغ پنهان، تبليغ. از تبليغات پنهان استفاده كرد

منتشر  هاي و اهداف تبليغي پيام ظهور علني و صريح ندارد

 بستن كمربند عنوان مثال، به. شده پنهان و غيرمحسوس است

اي از تبليغات پنهان است كه  ها نمونه ايمني در برخي از فيلم

  .كند مي ءرفتاري را به مخاطبانش القا

بر تلويزيون كه بيشترين مخاطب را داراست، در دهه   عالوه

اخير استفاده از رايانه و اينترنت سرعت بيشتري گرفته و 

يكي از  .كاربران بسياري را به خود جذب كرده است

كارشناسي ارشد اقتصاد، درباره اهميت و نقش  نادانشجوي

هاي ارسالي در آگاه كردن افراد درباره  اينترنت و ايميل

عالوه بر تلويزيون و « :اظهار داشته استهاي الكترونيكي  زباله

هايي به  توان از طريق اينترنت و ايميل روزنامه و مجالت، مي

ها  ايميل با توجه به اينكه. آگاهي و اطالعات مردم افزود

شود، فكر  تر و در سطح وسيع بين افراد رد و بدل مي سريع

كنم گزينه مناسبي براي آگاهي دادن به افراد درباره  مي

  . »چنيني باشند هايي اين زباله

همانطور كه مالحظه گرديد، در زمينه منابع كسب خبر درباره 

ه از جمل »ها رساني توسط رسانه آگاهي«هاي الكترونيكي،  زباله

نظر داشتند و بر تبليغات  مواردي بود كه دانشجويان بر آن اتفاق

مستقيم و غيرمستقيم در آگاهي دادن به عموم مردم از طريق 

به اعتقاد آنها، تلويزيون به دليل همگاني . كردند آنها تأكيد مي

توان جهت  ست كه مي اي ترين رسانه بودن دسترسي به آن مهم

همچنين اينترنت به دليل . هره جستآگاهي مردم از آن ب يارتقا

هايي كه در سطح وسيع  افزايش روزافزون كاربران آن و ايميل

ابزار ارتباطي جديد شوند، از جمله  ارسال و دست به دست مي

هاي الكترونيكي  جهت ترويج رفتار مطلوب در بازيافت زباله

  .معرفي شده است

  امكانات و تسهيالت بازيافت  ) د

وم آموزش در افزايش آگاهي تأكيد شده است، اما تا اينجا بر لز

آگاهي صرف نسبت به يك موضوع، به ويژه درباره برخورد با 

به اين دليل كه . كند هاي الكترونيكي خاص كفايت نمي زباله

فرد آگاه نسبت به خطرآفرين بودن اين نوع زباله و لزوم 

ري آو كه نظام متمركز جمع تفكيك و بازيافت آنها، در صورتي

و حمل و بازيافت وجود نداشته باشد، تفاوت چنداني با فرد 

به اين خاطر كه انتخابي براي تغيير رفتار . ناآگاه نخواهد داشت

اي از  طور كه مالحظه شد، دسته همان. خود نخواهد داشت

هاي الكترونيكي و خطراتي كه ممكن  دانشجويان نسبت به زباله

توان  هاي مفيدي كه مي تفادهاست در پي داشته باشند و يا از اس

دانند با اين  اند، اما به اين دليل كه نمي از آنها نمود، آگاه بوده

شوند همان برخورد افراد ناآگاه  ها چه بايد كرد، مجبور مي زباله

در واقع، لزوم . هاي الكترونيكي در پيش بگيرند را با زباله

دي است ها از جمله موار همزماني اطالع رساني و اجراي طرح

هاي  اين امر در گفته. كه اكثر دانشجويان بر آن تأكيد داشتند

رشد مديريت صنعتي منعكس شده دانشجوي كارشناسي ا

بايد مراكزي « :وي در اين زمينه ابراز داشته است كه .است

مان را تحويل بدهيم،  تعبيه شوند كه ما بتوانيم وسايل خراب

نم يا ندانم فرقي وگرنه من بايد با آنها چه كنم؟ من بدا

هاي الكترونيكي  ها، براي زباله وقتي در تفكيك زباله... كند  نمي

هاي ديگر خانه  هفكري نشده باشد، مجبوريم آنها را هم با زبال

كه دو تا سطل  فكر كنم، زحمتي نباشد، وقتي. دور بيندازيم

ها را در سطل مخصوص خودشان  گذارند، زباله آشغال مي

  .»بگذاريم

از دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق عمومي در  يا يكي

آوري نان خشك  ما سيستمي براي جمع« :گويد باره مي اين

ها  يافته است، اما براي اين قبيل زباله داريم، هرچند غيرسازمان

كنيد فرد آگاه بدون وجود اين سيستم، حداقل  فكر مي. نه

  .»تواند بكند آوري آنها منظورم است، چه كاري مي جمع

كردند كه از  بر اين، برخي از دانشجويان پيشنهاد مي  عالوه

سيستم موجود و مشابهي كه درحال اجراست كمك گرفته شود 

، )كاغذ، پالستيك، شيشه(ها  سازي زباله و در كنار طرح تفكيك

هاي الكترونيكي  هاي خطرناك مثل زباله بخشي از آن را به زباله

بخواهد طرح ديگري به اختصاص دهند؛ به اين دليل كه اگر 

هاي الكترونيكي اختصاص داده شود  طور جداگانه به زباله

طلبد و از سويي موجب سردرگمي و  هزينه مضاعفي را مي

هايي  عالوه، طرح تفكيك زباله به. گيج شدن افراد خواهد شد

اكنون در برخي شهرها درحال اجرا است، به نظر  كه هم

همكاري مردم را به دنبال رسد تاحدودي موفق بوده است و  مي
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عنوان مثال، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق  به. داشته است

به نظرم بايد از اين طرح تفكيك زباله « :عمومي معتقد بود كه

شود، استفاده كرد و بخشي از آن را  كه در حال حاظر پياده مي

هاي الكترونيكي و خطرناك  آوري و تفكيك زباله به جمع

كه  ن بهترين كار در حال حاضر است، چوناي. اختصاص دهند

ها تفكيك شده است و هزينه تفكيك در  از همان مبدأ زباله

جاي ديگر را ندارد و از سويي، همين جداسازي اهميت و 

  .»كند تفاوت اين نوع زباله را براي مردم آشكار مي

همچنين يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق جزا مطرح 

خوابگاه تهران، طرح تفكيك زباله وجود  در« :كرده است كه

به نظرم تا . كردند داشت و اغلب دانشجوها از آن استقبال مي

ها به كساني كه در  حتي در جشن خوابگاه. حدودي موفق بود

توان،  در همين طرح مي. شد طرح فعال بودند، جوايزي اهدا مي

  .»...آيتم زباله الكترونيكي را نيز گنجاند

ظرات پاسخگويان درباره امكانات و تسهيالت طور كلي، ن به

دهد كه وجود سيستمي  هاي الكترونيكي نشان مي بازيافت زباله

آوري نمايد، الزم و ضروري  هاي الكترونيكي را جمع كه زباله

هاي مشابه  به نظر دانشجويان، تاكنون طرح. رسد به نظر مي

آوري  جمع توان براي ها نيز مي اند، لذا از همين طرح موفق بوده

  . هاي الكترونيكي استفاده نمود زباله

  

  گيري و پيشنهادات بحث، نتيجه

زيست مورد  نقش آموزش در تعيين رفتارهاي حفاظت از محيط

بنابراين، در . نظران قرار گرفته است توجه بسياري از صاحب

زيستي نظير نحوه برخورد با  كنترل رفتارهاي مخرب محيط

ونيكي، آموزش شهروندان در سطوح هاي الكتر بازيافت زباله

تحقيق حاضر، باتوجه به . و مؤثر باشد اتواند كار مختلف مي

هاي الكترونيكي در زندگي معاصر و روند  نقش و اهميت زباله

رو به رشد ميزان آن، درصدد تعيين و شناسايي ميزان شناخت 

عنوان قشر تحصيلكرده در جامعه نسبت به  دانشجويان به

كترونيكي بوده تا راهكارهاي الزم را جهت مديريت هاي ال زباله

نتايج تحقيق نشان داد كه در . هاي الكترونيكي ارائه دهد زباله

توان  هاي الكترونيكي مي ارتباط با ميزان شناخت زباله

دانشجوياني كه  )الف: : دانشجويان را به سه گروه تقسيم كرد

 )ب ،دارندهاي الكترونيكي ن هيچگونه آگاهي نسبت به زباله

هاي الكترونيكي  دانشجوياني كه اطالعات اندكي نسبت به زباله

هاي  دانشجوياني كه اطالعات غلط نسبت به زباله )دارند و ج

ل ئرساني درباره مسا همين امر، لزوم آگاهي. الكترونيكي دارند

هاي  به ويژه درباره زباله(زيستي و خطرات ناشي از آن  محيط

  . سازد تر مي هرا برجست) الكترونيكي

افراد يكي ديگر از نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن بود كه 

مورد مطالعه اطالعات خود را از مسيرهاي مختلفي دريافت 

رسد كه آموزش از تمامي مجاري  به نظر مي بنابر اينكنند،  مي

عنوان مثال، آموزش  به. رسد ارتباطي الزم و ضروري به نظر مي

توان از طريق  يرهايي است كه ميو پرورش رسمي يكي از مس

جويان مورد بررسي ابراز دانش. آن، آگاهي افراد را ارتقاء داد

آموزشي كه در قالب درس و اجبار باشد و همانند  داشتند كه

دروس ديگر جزء حفظيات باشد، نتيجه دلخواه را به دنبال 

بنابراين، آموزش از دوران كودكي و در قالب . نخواهد داشت

هايي كه فرد را در بستر و  اي عملي و شاد و يا برنامهه برنامه

اي كه مشكل و مواجهه با آنها را خود  گونه زمينه قرار دهد، به

همچنين، نتايج . لمس نمايد، اثربخشي بيشتري خواهد داشت

ها  تحقيق نشان داد كه دانشجويان مورد مصاحبه به  نقش رسانه

گونه  جويان ايندانش. در افزايش آگاهي مردم واقف بودند

هاي مختلف براي آگاهي دادن  كردند كه از رسانه استدالل مي

بايد استفاده نمود، به اين خاطر كه برخي از افراد به تلويزيون و 

تصويري توجه بيشتري دارند و بيشتر از آن  - هاي صوتي رسانه

كه افراد ديگر اطالعات خود را از  شوند، درحالي متأثر مي

. گيرند مي... ري مثل روزنامه، مجالت، كتب و هاي نوشتا رسانه

رساني در ميان اقشار مختلف و  در نتيجه، مسأله نحوه آگاهي

سنين متفاوت بايد لحاظ گردد، زيرا كه آموزش و آگاهي بايد 

صورت، نتيجه  با جامعه هدف تناسب داشته باشد، در غير اين

  . الزم محقق نخواهد شد

داد كه اكثريت دانشجويان بر لزوم نهايتاً، نتايج تحقيق نشان 

رساني و آگاه كردن مردم و حتي مسئولين تأكيد داشته و  اطالع

  معتقد بودند كه بايد به مسأله همزماني آگاهي دادن و اجراي

  

٣٢ 



  1391، سال اول، شماره اول، پاييز و توسعه پايدار آموزش محيط زيست فصلنامه
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 1, No.1, Autumn 2012 

 

 

به عبارت . هايي از قبيل طرح تفكيك زباله، توجه شود طرح 

ديگر، صرف اينكه طرحي ارائه شود ولي مردم نسبت به آن 

ها  ي نداشته باشند و يا داليل و اهميت اجراي اين طرحاطالع

براي مردم شكافته نشود، چيزي جز اتالف وقت و هزينه 

رساني از اهم  ها و آگاهي لذا، تأكيد بر اجراي طرح. نيست

  . مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد

توان راهكارهاي ذيل در هاي اين پژوهش مي با توجه به يافته

  :محيطي ارائه دادآگاهي و دانش زيست يجهت ارتقا

ها،  اي و آزمايشگاهي، كتاب افزايش امكانات كتابخانه )الف

تر  هاي آموزشي براي دانشجويان و از همه مهم نشريات و فيلم

هاي آموزشي دانشجويان در زمينه  نيازسنجي و تعيين اولويت

  .هاي الكترونيكي ويژه زباله زيست، به محيط

اي ه ها با پخش برنامه از طريق رسانه سازي فرهنگ )ب

هاي  درباره زباله ....آموزشي در قالب فيلم، مستند و

  .الكترونيكي و مضرات آن و نحوه اثرگذاري آنها

هاي الزم از طريق باال بردن تكنولوژي و  زيرساختتأمين  )ج 

نقش دولت و شهرداري در . ها تسهيالت الزم در مقابله با زباله

مين در تأآوري آنها  ي تفكيك زباله و جمعها اجراي طرح

توان در  ، ميبر اين عالوه. رسد تسهيالت ضروري به نظر مي

هاي پيشرفته و مناسب براي بازيافت و  جهت ارتقاء تكنولوژي

و پيشگيري از صدمات هاي الكترونيكي  استفاده بهينه از زباله

  .زيست تالش كرد وارد بر محيط
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