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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

  

  معاونت پژوهشی

  بهداشت و پیراپزشکیدانشکدة 

  

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

قزوین در ستان شهرمتوسطه یک دانش آموزان دختروپسر مقطع میزان آگاهی، نگرش و عملکرد  تاثیر آموزش بر بررسی

  رابطه با بازیافت مواد زائد جامد 

  

  استاد راهنما: دکترحمزه علی جمالی

  دکترمحمد مهدي  امام جمعهاستاد ناظر:

  دکتر اصغر محمدپورمشاور آماري:

  

:مجریان  طرح

  صدیقه شمسی ، عاطفه خشکچالیفرشته تقی زاده ، 
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  چکیده

  مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت، پیشرفت علوم و تکنولوژي، توسعه صنعت و شهرنشینی و رفاه، زمینه هاي مصرف بیشتر و رشد 

فزاینده مواد زائد را باعث شده است. به طوري که ساالنه مقادیر انبوهی از ضایعات در محیط زیست تخلیه می شوند. دفع 

آب و بعضا هوا محسوب می شود که در حال حاضر بخش هاي بسیاري  ضایعات حاصل از مصرف، یکی از عوامل آلودگی خاك،

هاي متون نشان میبررسیاز نظام اکولوژیک وحیات بسیاري از جانداران خصوصا انسان را با تهدید جدي مواجه کرده است . 

ت مواد زائد جامد شهري سیستم مدیریهاي دفع بهداشتی زباله دردهد که روش بازیافت زباله از مفیدترین و مؤثرترین روش

  .است

  هدف :

 آن جهتارائهنسبت به بازیافت مواد زائد جامد ودانش آموزان  نگرش و عملکردگاهی،آمیزان  این پژوهش با هدف بررسی

تدوین و اجرا گردیده  دراین زمینهو عملکرد دانش آموزان اء آگاهی و نگرش قتقویت و ارت به منظورپیشنهادات وراهکارها

  است.

  : روش کار

آموزان دانش ازنفر196را بررسیموردجامعهوگرفت انجامتحلیلیبه صورت  که بود مقطعی این مطالعه یک پژوهش

برايکهايپرسشنامه .شدانجامسادهتصادفیروشبهگیرينمونه.دادندمیتشکیل محمود آبادمقطع متوسطه یک  شهر 

نگرشی و عملکردي بودند. ازمجموع  ،دموگرافیگ، آگاهی سنجیسواالتبخش 4شاملگرفتقراراستفادهموردمطالعهاین

مریوطسوال7سنجی، آگاهیبخشبهمربوطسوال8سوال مربوط به اطالعات دموگرافیک،  4در پرسشنامه،موجودسوال 27

  .بودندعملکرديسواالتبهمربوطسوال4سواالت  نگرشی  وبه

  یافته ها :

ازنظرصرفجامدزائدموادبازیافتمورددانش آموزان در و نگرش آگاهیمیزانکهدادنشانبررسیاینازحاصلنتایج

بررسیاینازحاصلنتایجاساسبر.پایین بودکه  میزان عملکرد مثبت آنها  حالیدربودمثبت  پسرودخترازاعمجنسیت

  .اندنمودهکسبتلویزیونورادیوطریقازبازیافتمقولهدرراخودآگاهیدهندگانپاسخ %2/35حدود

  بحث و نتیجه گیري :

روش هايمؤثرترینومفیدترینازبازیافت، در میان شیوه هاي مختلف مدیریت مواد زائد جامد می دهدنشانمختلفبررسی هاي

، که با مشارکت شهروندان کامل می شوداما انجام  این مهم . .شودمیمحسوبشهريجامدزائدموادمدیریتسیستمدراجراقابل

کان و نوجوانان امروز می باشد و هرآنچه که امروز داز آنجایی که آینده در دستان کونیازمند آموزش و فرهنگ سازي است و 

آموزش در این دوران از زندگی هاي بعد به فرهنگ تبدیل خواهد شد. به همین دلیل فرا گیرند در بزرگسالی و همچنین نسل

را فرصت تلقی کرد. بنابراین داشتن یک برنامه ریزي مدون نگی آموزش به آنها چگوو جایگاه ویژه اي دارد و باید افراد اهمیت 

  ازیافت مواد زائد جامد باشد . و مستمر آموزشی در این گروه سنی می تواند یک گام موثر در اجراي موفق ب

  ، قزوینت ، آگاهی ، نگرش ، دانش آموزان بازیاف کلمات کلیدي :


