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  :چكيده فارسي
  
  

ء  توليد ، ذخيره در محل ، جمع آوري، حمل و نقل ، از هشت عنصر كاهش در مبدا پسماندمديريت  :سابقه و هدف
مرحله كاهش توليد در مبداء و بازيافت و استفاده  .پردازش و بازيافت ، دفع و مراقبت هاي پس از دفع تشكيل شده است 

 را در اين مديريت نقش كليدي اصلي مجدد در اين فرايند نقش اساسي داشته و مردم بعنوان توليد كننده
آنچه  درنتيجه كاهش هزينه هاي دفع آن مي باشد بنابراين  و پسماندبازيافت يك راه براي كاهش مقدار  )ابراهيمي .(دارند

تا عمل بازيافت با هزينه كمتر و راحت  مردم بايد بياموزند اين است كه زباله ها را تفكيك كرده بطور جداگانه تحويل دهند
، يكي از  مواد زائدمردم از خطرات آينده مسائل زيست محيطي ناشي از عدم آگاهي  )صفدري  يمهد. ( تر صورت گيرد

به گمان بسياري از محققين ، آگاهي و سپس فرهنگ سازي در اين  ز سوي ديگر،ا است بزرگترين مشكالت اين بخش
ش صحيح مردم از آنجايي كه آگاهي و نگر ) .مهدي نژاد (  .حوزه مي تواند راه گشاي اين مساله مهم زيست محيطي باشد

اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان آگاهي ، نگرش و  عملكرد مردم روستاي موجب عملكرد صحيح تر آنها خواهد شد ، 
  .صورت گرفت  تفكيك زباله از مبداءحسنارود در ارتباط با 

د كه پايايي و از طريق پرسشنامه انجام ش 1393اين مطالعه توصيفي مقطعي و كاربردي در سال  :مواد و روشها 
داده ها به طور دستي جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار . پرسشنامه تكميل گرديد 50در اين تحقيق . بود..........آن 

  .گرفت
نگرش مردم حسنارود در زمينه تفكيك زباله از . بود....آگاهي مردم حسنارود در زمينه تفكيك زباله از مبداء  :يافته ها

  .بود....لكرد مردم حسنارود در زمينه تفكيك زباله از مبداء عم. بود....مبداء 
  ....بود بنابراين الزم است ...آگاهي  :نتيجه گيري 
  ، تفكيك زباله ، بازيافت ،  آگاهي،  نگرش ، عملكردپسماندمديريت پسماند،  :كليدواژه ها 
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   ):مقدمه، سابقه علمي و هدف تحقيق(بيان مسئله  
 درآستانه بشري جوامع توجه مورد هاي چالش و موضوعات قطع از طور به ها، انسان سالمت و بهداشت زيست، محيط

 به كه باشد مي زائد مواد انواع محيطي توليد زيست و بهداشتي هاي جنبه مهمترين از يكي) . 1(باشد مي سوم هزاره

 از بيش افزايش دليل به حاضر حال در و خاصي دارد جايگاه اقتصادي و اجتماعي مسائل و پذيري فساد حجم زياد، دليل
 علم توسعه بر عالوه كه ديدگر موجب زباله منتقله از بيماريهاي و آلودگيها بازتاب زباله، دفع امكانات جمعيت،كمبود حد

 صنايع، توسعه جمعيت، سريع افزايش . )2(نمايند توجه معضل اين به بيشتر نيز مسئولين و زباله ، مردم مديريت

 آلودگي هاي  .شده است درجوامع مواد زائد موجب  بحران هايي افزايش نتيجه در و تكنولوژي، مصرف بيشتر پيشرفت

 و حشرات منتقله توسط بيماري هاي انواع مانند شده ايجاد بهداشتي خطرات پسماند و از حاصل )هوا خاك، آب،( محيط
 به نسبت را واجرايي علمي توجه ... و تيفوس ليشمانيوز، لپتوسپيروز، انواع اسهال، حصبه، طاعون، مثل ... و جوندگان

 اين مواد  .است در بخش هاي مختلف ها فعاليت از حاصل زايد مواد تمام شامل زايد مواد) .9(طلبد  مي پسماند مديريت

 ونقل، حمل خانگي،تجاري، هاي بخش .اند متفاوت هم با شيميايي و فيزيكي خواص نظر از هم و توليد منبع نظر از هم

 از زائد مواد مديريت). 3(كنند توليدمي اي ويژه باخصوصيات زائدي مواد كدام هر وخدمات، بهداشتي درماني صنعتي،

تشكيل  و مراقبت هاي پس از دفع دفع و بازيافت پردازش ، نقل، و حمل آوري، جمع درمحل ذخيره د،تولي عنصر شش
 مدون و دقيق ريزي برنامه يك با بايستي و اند شده هم متصل به زنجير يك هاي حلقه همانند عناصر اين .است شده

 مرحله كه ازآنجايي .گرديد مند بهره واحد سيستم مديريتي يك از بتوان نهايت در كه نمود متصل هم به طوري آنها را

 كار دستور گزارش طبق. )2(  كنيم را فراموش كنندگان توليد جايگاه نبايد پس دارد اساسي نقش زباله مديريت در توليد

 مبدأ، در توليد پسماند كاهش ترتيب به كه پسماند مديريت سيستم واقدامات ها فعاليت اولويت طبق همچنين و 21

 كاهش توليد  باشد مي ايمن دفع و )كمپوست به تبديل و انرژي پسماند به تبديل(تبديل مجدد، استفاده و بازيافت

 هاي راه از يكي امروزه). 1(  باشد مي پسماند مديريت ترين اقدامات مهم از مجدد، استفاده و بازيافت مبدأ، در پسماند

 را بازيافت نيز زيست محيطي علوم متخصصين از بسياري .است بازيافت كند توليدمي كه هايي زباله انبوه از بشر نجات
 هاي آلودگي نتيجه كاهش در و طبيعي منابع مصرف كاهش و توليدي زباله كاهش ميزان براي اساسي حل راه عنوان به

 در وجودارزش م با مواد آن طي كه است فرآيندي بازيافت.گيرند مي درنظر زباله توليد و اوليه مواد استخراج از ناشي

 شوند گرفته مي بكار جديد محصوالت توليد براي خام مواد عنوان يا به اوليه شكل به و شده آوري جمع و جداسازي زباله

تفكيك در مبداء يعني زباله هاي خشك را در مبدا . باشد مي مبدا در مواد تفكيك بازيافت ترين بخش مهمو اما .  )4(
  . ) 5( هاي تر مخلوط ننموده و بصورت جداگانه جمع آوري و نگهداري نماييم با زباله ...) منزل، مغازه و (توليد

بازيافت مواد زائد در كشورهاي توسعه يافته، داراي قدمت بيشتري است و امروزه بسياري از اين كشورها قسمت قابل 
 كمتري توجه بازيافت، امر هب دهد كه مي نشان درايران موجود آمارهاي.توجهي از تركيبات زباله ها را بازيافت ميكنند

 در كشور، هاي شهرداري سازمان در موجود آمار بر اساس .است بوده توجه مورد زمين در زباله دفن وبيشتر، است شده

 2 دفن پسماندها درصد 79 مشهد و كرمانشاه تهران،شيراز، تبريز، اصفهان، مانند بازيافت زمينه در فعال كالن شهرهاي
 بررسي "عنوان با همكاران و انصاري اي از مطالعه در) . 4(شود  مي كمپوست به تبديل درصد 19 حدود و بازيافت رصدد

زنان  از درصد 36 كه داد نشان   "  جامد زائد بازيافت مواد زمينه در زاهدان شهر سه منطقه زنان نگرش و ميزان آگاهي
 بررسي"لعه اي از ابراهيمي و همكاران با عنوان در مطا.  )7( بودند خوبي نگرش داراي درصد 30 و خوب آگاهي داراي

 آگاهي نمره ميانگين " 1386جامد در سال  زايد مواد زمينه مديريت در طبس شهر مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان

 10ميزان تغييرات (  2.33 نگرش نمره ميانگين و گرديد ارزيابي باال به متوسط كهامتياز بود  14از  9.07بررسي  اين در
 توسط اي مطالعه در.  )3( است برخوردار مثبتي نگرش از مطالعه مورد جامعه دهد مي نشان كه باشد مي+ )  10تا  –
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 در آباد خرم شهر در شهري جامد زايد مواد مديريت در مردم نقش  "عنوان همكاران با و آبادي خرم شمس اله قدرت

 درصد .دارند زباله نادرست دفع و آوري از جمع ناشي خطرات از كامل اطالع مردم درصد 70 تا 33 بين "1384 سال

 دهند نمي انجام معموال را زباله سازي جدا عمل و هستند آشنا بازيافت واژه با درصد 20تا  5در حد  مردم از كمي بسيار
)2(  .  

 مناطق دورريزهاي دمور در هم آن و سابق غربي كشورآلمان در بار نخستين ازمبداء، تفكيك طرح بازيافت با برنامه

 قابل محيطي زيست و اقتصادي فوايد تواند هايي مي برنامه چنين اجراي داد نشان طرح اين .پذيرفت مسكوني صورت

 از بسياري پاسخگوي دارد پي در را ها ازآن مجدد استفاده كه زباله از مواد بازيافت به مبادرت.داشته باشد اي مالحظه

 صرفه و زباله دفن براي نياز مورد جويي فضاي صرفه در تواند مي مواد بازيافت .شود مي دفع زباله گزاف هاي هزينه

اجراي اين طرح سبب بهينه سازي شيوه هاي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد ، كاهش ) . 4( موثرباشد انرژي در جويي
فن، باال بردن كيفيت روستا در موارد آلودگي محيطي ، پايين آوردن ميزان دفع زباله و بهره برداري مناسب تر از محل د

زيست محيطي ، بهداشتي ، اقتصادي و حفظ منابع و انرژي ، ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي در ارتباط با توليد و 
دفع مواد زائد و ترويج روحيه صرفه جويي ، خروج عناصر جامد  جهت تهيه كمپوست ، كمك به اقتصاد كالن كشور و 

رف منابع طبيعي با خارج كردن مواد بازيافتي از چرخه دفع و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه صرفه جويي در مص
ودر صورت بي توجهي به اين ) . 6(توليد ،ايجاد زمينه هاي اشتغال و مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي خواهد شد 

 تشويق است مسلم آنچهط به جا خواهد گذاشت، مسئله نتنها از فوايد فوق الذكر محروم شده بلكه عوارض مخربي در محي

 م باعث توليد درمراكز زباله بازيافت قابل اجزاء جداسازي و تبذير و اسراف از طريق پرهيز از كمتر زباله توليد به مردم
 دفراين كل در توليد همانطور كه بيان شد مرحله) . 2(شود بيني پيش بهتري آينده زباله صحيح مديريت براي كه يشود

 كليدي نقش توانند مي اين زنجيره حلقه اولين دهندگان تشكيل عنوان به مردم و دارد اساسي نقش زايد مواد مديريت

 عملكرد موجب تواند مي موضوع اين نسبت به آنها صحيح نگرش و آگاهي بنابراين . كنند ايفا جامد زايد مود مديريت در

 .)3( گردد آنها تر صحيح  تر مناسب و پسنديده بسيار باشند، آگاه زيست برمحيط عملكردشان قبعوا از شهروندان اگر 

 مردم به نوعي به كه هايي پروژه امكان موفقيت عمال كه دريافتند انديشمندان اخير هاي سال در.  )1( كرد رفتارخواهند

 لذا . ندارد دوجو عامه به عمومي هاي آگاهي دادن بدون محيطي زيست پروژه هاي از بسياري مانند است وابسته

به  توجهي قابل هزينه و شده ياد موفقيت مهم اركان از عنوان يكي به آموزش از جديد، همواره پروژه هاي از دربسياري
 آن و عملكرد صحيح اجراي مناسب قدم اولين برنامه يك از مطلوب مردم نگرش آگاهي، زيرا.  )8( يابد مي اختصاص آن

 به توجه و نيز با.  )4(گرديد خواهد آنان همكاري سطح افزايش باعث درادامه مطلوب عملكرد و نگرش آگاهي، اين و است

 اين انجام لزوم مردمي است، بنابراين مشاركت و همكاري اهداف اين طرح نيز، اين به رسيدن در ترين عامل مهم كه اين

امري  زباله از مبداء و بازيافتو بويژه تفكيك  زايد مواد مديريت خصوص در عملكرد مردم و آگاهي مورد در تحقيق
 رابطه در مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي هدف با بر اين اساس مطالعه حاضر .)1( رسد مي نظر به ضروري

   .طراحي گرديد روستاي حسنارود باتفكيك زباله از مبداء در
  

  :هاي كليدي تعريف واژه
 نيز و نظرمنبع توليد از هم و. گيرد مي كه در يك منطقه انجام )مصرفي و توليدي اعم از(است  هايي فعاليت از حاصل زايد مواد  :پسماند

 بهداشتي درماني صنعتي، ونقل، حمل خانگي،تجاري، هاي از نظر منبع توليد بخش  .اند متفاوت هم با شيميايي و فيزيكي خواص نظر از

شيميايي  به دو گروه مواد زائد تر و خشك  و فيزيكي از نظر خواص.  كنند توليد مي ويژه با خصوصيات زايدي مواد كدام هر وخدمات،
  )3. (تقسيم بندي مي شوند



٦  

  

  
 نقل، و حمل آوري، ، جمع ذخيره توليد، كنترل زمينه در هماهنگ و منسجم مقررات از اي مجموعه پسماند مديريت: پسماند مديريت

  )2(مي باشد  زائد مواد دفع و بازيافت
  )6(  از خانه ها و ادارات و كارخانجات مواد زائد جداسازي و كيك از مبداء يعني جمع آوريتف: تفكيك از مبدا

 پاسخگوي زيرا اهميت بسياري دارد... بعضي مواد مثل كاغذ و از مجدد استفاده به معنيدر فرايند مديريت پسماند ،  بازيافت: بازيافت

  )4.( شود مي ...و انرژي در جويي صرفه و دفن براي نياز مورد جويي فضاي صرفه، دفع زباله گزاف هاي هزينه از بسياري
   )19( خبر ، اطالع ، علم ومعرفت : آگاهي
  ) 19( نگاه ، نظر ، مالحظه ، دقت ، توجه : نگرش

  )19(حاصل و نتيجه كار ، ميزان كار : عملكرد
  
  اهداف و فرضيات  

  : هدف كلي) الف
1393م روستاي حسنارود در زمينه تفكيك زباله از مبداء در سال تعيين ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد مرد   
  

  
  :اهداف اختصاصي) ب 

  
  درزمينه تفكيك زبالهافراد تعيين ميزان آگاهي  •

 تعيين ميزان نگرش مردم درزمينه تفكيك زباله از مبداء   •

 تعيين ميزان عملكرد مردم درزمينه تفكيك زباله از مبداء   •

 جنسمبداء  بر حسب  در درزمينه تفكيك زبالهاد افرتعيين ميزان آگاهي  •

  
  

   فرضيات يا سؤاالت تحقيق) د
        

  ميزان آگاهي مردم از تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟
  ميزان نگرش مردم از تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟

  ميزان عملكرد مردم در تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟
  چقدر است؟  بر حسب جنسيتتفكيك زباله از مبداء  نمره آگاهي مردم درزمينه

  
:بررسي متون  

 
ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد شهروندان بندر عباس در  "در مطالعه اي توسط زهرا خرد پيشه و همكاران با عنوان 

در گروه % 4/62در گروه ضعيف ، % 4: ميزان آگاهي مردم شامل. "1392در سال  زمينه مديريت مواد زائد جامدشهري
آنها % 1/61: در گروه بسيار خوب بود و ميزان نگرش آنها به اين صورت بود كه % 5/1در گروه خوب، % 2/34متوسط، 
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ترين مرحله جداسازي را در مبداء مي  ساكنين مناسب%  9/47بازيافت را بهترين گزينه دفع زباله مي دانستند ،
ش مشاركت مردم در زمينه تفكيك در محل و بازيافت را در ساكنين ،موثرترين روش جهت افزاي% 41/. دانستند 

ساكنين همكاري متوسط جهت %6/49: و ميزان عملكرد آنها به اين صورت بود كه . افزايش آگاهي مردم مي دانستند 
همكاري خوبي دارند و بقيه در حد ضعيف و خيلي ضعيف % 7/25حمل و نقل و جمع آوري زباله با شهرداري دارند و 

طبق نتايج بدست آمده ميزان آگاهي و عملكرد ساكنين در حد متوسط بود و بنابر اين بهترين راه كار در . ند هست
 )12(.مديريت مواد زائد جامد ارتقاء فرهنگ و افزايش آگاهي مردم است

ط با مديريت بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم در ارتبا "در مطالعه اي توسط مسگراف  و همكاران با عنوان 
افراد از آگاهي ضعيف، % 53حاصل از اين مطالعه نشان دادكه  "1380مواد زائد جامد شهري كرمانشاه، بهار و تابستان 

افراد داراي نگرشي ضعيف، % 4در ارتباط با سئواالت نگرشي . از آگاهي خوب برخوردار بودند% 9متوسط و تنها % 38
% 25افراد از عملكرد ضعيف، % 69در بخش عملكردي نيز . وردار بودندنيز از نگرش خوب برخ% 55متوسط و % 41

با توجه به نتايج مشخص گرديد كه اكثريت مردم داراي آگاهي و . از عملكردي خوب برخوردار بودند% 6متوسط و 
اني عملكردي ضعيف مي باشند و حتي در بعضي موارد بين آگاهي و نگرش آنها با عملكردهايشان هماهنگي و هم خو

  )13( الزم وجود ندارد
بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان همسردار بندرتركمن در  "و همكاران با عنوان  محمدعلي ززولي در مطالعه اي توسط

رابطه سن . داراي نگرش خوب بودند% 7.6داراي آگاهي خوب و % 12/7 "1388جامد در سال  زمينه بازيافت مواد زائد
نوع شغل زنان و سطح . زنان همسردار با آگاهي و نگرش آنان در مورد بازيافت بترتيب معني دار و بي معني بوده است

 )14(يافت موثر مي باشد تحصيالت همسرانشان بطور معني دار بر ميزان آگاهي و نگرش آنان در برنامه باز

 آباد علي و گنبد گرگان، شهرهاي مردم عملكرد و آگاهي بررسي "عنوان همكاران با و ي نژاد مهد توسط اي مطالعه در

 هر در تحصيالت سطح و آگاهي بين كه داد نتايج نشان  "1392شهري در سال  جامد زايد مواد مديريت مورد كتول در
 مورد در مردم آگاهي كه داد نشان جدول نتايج. داشت  وجود داري معني كتول رابطه بادآ علي و گنبد شهر گرگان، سه

 كتول آباد علي و گنبد گرگان، شهروندان آگاهي ميزان. باشد  مي خوب كنند، ايجاد توانند مي ها كه زباله هايي بيماري

 آن فوايد و فلزات بازيافت و آن فوايد و شيشه بازيافت فوايدآن، و پالستيك بازيافت آن، فوايد و كاغذ بازيافت درزمينه

 بيشتر پالستيك و كاغذ بازيافت زمينه در مطالعه شهروندان مورد آگاهي ميزان . داشت قرار باال به رو متوسط دررتبه

 در منزل، در زباله كاهش ميزان هاي راه از مردم آگاهي كه داد نشان حاضر نتايج مطالعه. بود فلزات و شيشه ازبازيافت

 رتبه در زباله دفع هاي روش به كتول نسبت آباد علي و گنبد گرگان، مردم آگاهي. دارد  قرار باال به رو متوسط رتبه

 و ضعيف خيلي رتبه در مورد كمپوست در كتول آباد علي و گنبد گرگان، شهروندان آگاهي. قرار داشت باال به رو متوسط
 دارد قرار متوسط رتبه در كتول آباد علي و گنبد شهرگرگان، در زباله كيكتف داد نشان تحقيق نتايج. داشت  قرار ضعيف

  )1.(دارد مردم آموزش نيازبه كه
 يزد شهر دار خانه زنان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي "و همكاران با عنوان   صفدري مهديدر مطالعه اي توسط 

متوسط  ٪67اگاهي ضعيف   ٪4و  ٪8.21 با ها برابر آن گاهيآ نمره ميانگين " 1390جامد زائد بازيافت مواد زمينه در
 كل درخوب،  ٪47متوسط،  ٪52.3ضعيف،   ٪3و   ٪ 36.59 با برابر ها آن نگرش نمره ميانگين كل در.  خوب 28.7

 معناداري بين همبستگيخوب و  ٪ 55.7متوسط و  ٪27ضعيف و  ٪17.3و  ٪1.89با برابر ها آن عملكرد ميانگين نمره

  )4( داشت وجود عملكرد و نگرش آگاهي، نمره نگينميا
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 درماني مركزبهداشتي به مراجعين عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي عنوان همكاران با و جوهري توسط كه اي مطالعه در

 از مسائلدار  خانه زنان آگاهي نمره ميانگين كه دادند نشان بود انجام شده 1384 سال در زباله بازيافت با رابطه در

  )15( بودند برخوردار كمتري آگاهي ميزان آقايان از به نسبت و 20از  18   زباله بازيافت به مربوط
 كه داد نشان جامد، زايد مواد بازيافت زمينه در كاشان دار شهر خانه زنان آگاهي ميزان مورد در همكاران و مفرد رضايي

 از

  )1(  دارد وجود تحصيالت سطح و آگاهي بين داري معني ارتباط آماري، نظر
 رامشه- جرقويه منطقه مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان روي همكاران بر و پوش احرام كه ديگر اي مطالعه در

  )1(دارد  وجود داري معني ارتباط تحصيالت، سطح ).و آگاهي بين كه نمودند اعالم دادند، انجام اصفهان
 و فردي بهداشت به نسبت شهري كرمانشاه تنظيف كارگران دعملكر و نگرش آگاهي، دربررسي همكاران، و پيرصاحب
  )16. ( دارند متوسطي قرار سطح در عملكرد و نگرش آگاهي، زمينه در قشر كه اين نمودند اعالم محيطي

 مقطع دانشجويان آگاهي ميزان ارزيابي 1388 "، دلبري سادات اعظم مقدم و علوي محمدرضا در مطالعه اي توسط سيد

 مي متوسط حد دانشجويان در از رصد د 44 آگاهي " زيست محيط در جامد زايد مواد موضوع مديريت زا كارشناسي

 درصد پنج . جامدميباشند زايد مواد مديريت خصوص در  10تا  8كامل داراي آگاهي دانشجويان از درصد 3 تنها و باشد

 دست به نتايج .باشد مي 2تا0در آنان شده كسب نمره و باشند مي جامد زايد خصوص مواد در آگاهي فاقد دانشجويان

  )8(جامدبود زايد مواد مديريت از دانشجويان آگاهي ميزان بودن پايين از حاكي آمده
بررسي اقتصادي دراستراتژي تفكيك از مبدا "، سيد علي جوزي و همكاران 1388در سومين همايش ملي روز زمين پاك سال 

پس از بررسي اطالعات و تجزيه و تحليل يافته ها،نتيجه حاصل شد كه اگر اين طرح در را انجام دادند كه  "زباله هاي خانگي
  )17(  .تهران تماما اجرا شود مبالغ بسيار زيادي در چرخه توليد و جمع آوري و يا در قسمت بازيافت در كارخانه كم خواهد شد

و تحليل  "ردمي در سيستم مكانيزه جمع آوري زبالهنقش مشاركت هاي م"،دكتر منيژه مجلسي نيز با پرداختن به 1388در سال 
به .يافته ها به اين نتيجه رسيد كه در بعضي مواقع جهت پيشبرد اهداف طرح برنامه ريزي، مشاركت اجباري نيز الزم مي باشد

  )18(.عبارت ديگر نقش حضور فعاالنه مردم در اجراي بهتر طرح هاي  بهسازي بع عنوان عاملي موثر مي باشد
جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه هاي مديريت  "بررسي فرآيند مديريت پسماندهاي شهري استان گلستان "يم عباسوند درمر

پسماند خصوصا امر بازيافت، ارتباط سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آموزش عمومي و فرهنگ سازي توسط شهرداري 
 )3( .را الزامي مي داندها براي ساماندهي مديريت پسماندهاي شهري 

و پس از تجزيه و تحليل  "بررسي و تدوين راهكارهاي مديريت پسماند در شهر جديد هشتگرد"، حسن حبيبي با  1389در سال 
. يافته ها به اين نتيجه رسيد كه باايجاد كارخانه كمپوست مي توان عالوه بر كاهش زباله كود مناسب براي كشاورزي تامين نمود

  )3( .كر است يكي از برنامه هاي شهرداري شهر جديد هشتگرد بحث تفكيك از مبدا پسماند مي باشدالزم به د
در بررسي ميزان اجزاء بازيافتي و اهميت اقتصادي زباله هاي خانگي روستاهاي كاشان توسط دكتر حسن الماسي وهمكاران در 

ره وري اقتصادي از آن وجود دارد و بررسي را در سطوح كلي صورت گرفت نتيجه اين بود كه امكان بازيافت زباله و ب 1380سال 
  )3.( توصيه مي كند

در بررسي تاثير سرمايه اقتصادي و ميزان رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشاركت شهروندان اروميه در تفكيك زباله و جمع 
تشويق خانواده ها جهت  اين بود كه صورت گرفت نتيجه 1389آوري زباله هاي خانگي توسط لورا علياري و  همكاران سال 

  )6.(تفكيك زباله و ايجاد سيستم تشويقي تنبيهي موثر است
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شهرداري تهران توسط رحيم  21در ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه تفكيك زباله از مبدا در مناطق شهري مطالعه موردي منطقه 
يمات و فكر افراد روي مشاركت آنها در تفكيك زباله آگاهي و فرهنگ و تصم صورت گرفت نتيجه اين بود كه 1391سرورسال 
  )10(موثر است

در ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان توسط دكتر مهدي فرزاد كيا و 
  )5(ست محيطي مي باشدبازيافت كاغذ و مقوا داراي توجيه اقتصادي وزي صورت گرفت نتيجه اين بود كه 1387همكاران 

 
  

    طرح ياطالعات مربوط به روش اجرا 
  
  :و خصوصيات آنها جمعيت مورد مطالعه) الف
  كه داراي سواد هستند  ساله روستاي حسنارود 50تا  12كليه افراد      

  
  يگير روش نمونه )ب    

       
  تصادفي ساده   
    )روش محاسبه ذكر گردد: (حجم نمونه) ج  

خانوار ساكن در روستاي حسنارود،خانوارهايي كه داراي  208از ليست كل : نه در جامعه روستاييانتخاب نمو
  .  نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد 50ساله باسواد بودند جدا شد و از بين اين افراد  تعداد 50تا  12افراد

  :)به طور كامل ذكر شود(  طرح يروش اجرا) د  
ساله روستاي 60تا  11وصيفي پس از انجام هماهنگي هاي الزم با دهياري روي افراد باسواد اين نوع مطالعه ت   

  .حسنارود انجام مي شود
. سپس پرسشنامه را در اختيار مي گيرد, ابتدا پس از انتخاب نمونه ها توضيحاتي در مورد طرح به آن ها داده شده 

راي آن ها يكي يكي خوانده خواهد شد و پاسخ ها وارد در صورتي كه سواد آن ها كم باشد سواالت پرسشنامه ب
  .خواهد شد

ابزار گردآوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه خواهد بود كه بر اساس اهداف پژوهش و با استفاده از اطالعات 
  :بخش است  4اين پرسشنامه مشتمل بر .  و محقق ساخته است موجود در كتب و مقاالت تنظيم شده است

 5كه شامل ) اجتماعي نمونه ها -اطالعات فردي ( ك شامل اطالعات جمعيت شناختي و زمينه اي استبخش ي 
ابتدائي (ميزان تحصيالت  )مرد زن ( جنس  )به سال( سوال بود كه اطالعات شركت كنندگان در خصوص سن 

دار كارمند كارگر كشاورز  آزاد      بيكار  خانه(شغل   )متاهل مجرد ( وضعيت تاهل  )راهنمائي ديپلم      فوق ديپلم و باالتر 
  . را مورد ارزيابي قرار مي داد)   محصل 

و به پاسخ غلط و  3.33در اين قسمت به هر پاسخ صحيح ( 20تا  0سوال با دامنه نمرات  6بخش دوم سواالت آگاهي شامل 
كداميك   "و  "سب ترين روش دفع زباله مي باشد؟ كداميك از روشهاي زير منا "با سواالتي مانند ) داده شد 0نميدانم امتياز 

كه كسب نمره باالتر نشان دهنده آگاهي  "از مكان هاي زير بهترين محل براي تفكيك مواد قابل بازيافت از زباله مي باشد؟
 . بيشتر مربوط به تفكيك و بازيافت زباله بود

ر اين قسمت پاسخ ها به صورت طيف ليكرت سه درجه اي د( 20تا  0سوال با دامنه نمرات  6بخش سوم سواالت نگرش شامل 
 .بيشتر مربوط به تفكيك و بازيافت زباله بود نگرشكه كسب نمره باالتر نشان دهنده ) شامل موافق مخالف و بي نظر بود 
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پاسخ و به  4صحيح عملكرد در اين قسمت به پاسخ ( 20تا  0وال با دامنه نمرات س5 بخش چهارم سواالت عملكرد شامل 
  .كه كسب نمره باالتر نشان دهنده عملكرد بهتر و بيشتر مربوط به تفكيك و بازيافت زباله بود) داده شد 0عملكرد غلط 

  .همچنين در پايان يك سوال جهت بررسي ميزان رضايتمندي آنها از روند كنوني جمع آوري و دفع زباله گنجانده شد
تا 1جهت سطح بندي آگاهي و نگرش و عملكرد ، كسب نمره . پرسشنامه ها با همكاري رابطين طي يك هفته تكميل گرديد

تا  16درصد رتبه متوسط و كسب نمره  79.9تا  55يعني  15تا  11درصد نمره به عنوان رتبه ضعيف و نمره  54.9يعني  10
  .در نظر گرفته شددرصد نمره به عنوان رتبه خوب  100تا  80يعني  20

همچنين آزمودني ها ي پژوهش در زمينه چگونگي انجام و محرمانه بودن اطالعات و هدف مطالعه توجيه شده و تمامي آنها با 
 .تجزيه و تحليل گرديد در پايان داده هاي جمع آوري شده بطور دستي .تمايل وارد مطالعه شدند

 5بر اساس پرسشنامه ليكرت  سوال ........فكيك زباله به تعداد سواالت  آگاهي و نگرش و عملكرد پيرامون ت) ب 
  ....و مقياس نمرات .... گزينه اي موافقم و مخالفم و 

  
   :معيارهاي ورود و خروج مطالعه) ه  

  : ورود    
  .كليه افرادي كه در زمان مطالعه ساكن روستاي حسنارود باشند

  .تابعيت ايراني داشته باشند
  .واد باشندكليه افراد با س

  
  :خروج

  افرادي كه در زمان مطالعه مهاجرت نموده اند
  افرادي كه بي سواد هستند

  .افرادي كه تابعيت خارجي دارند

  
  :گردآوري اطالعات) و 

  از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد
  
  : )يك نمونه از فرم ضميمه گردد(  ابزار گردآوري اطالعات) ز 

  
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم روستاي "پرسشنامه اي كه پيش رو داريد به منظور ضمن عرض سالم و احترام، 

الزم به ذكر است پرسشنامه ها بي نام بوده و اطالعات . تهيه و تنظيم شده است  "حسنارد در زمينه تفكيك زباله از منزل
اين پرسشنامه ما را در امر بهداشت محيط خواهشمنديم با تكميل . آنها نزد مجريان پروژه ، محرمانه باقي خواهد ماند

  .از همكاري شما سپاسگذاريم.روستاي حسنارود ياري بفرمائيد
  
  متاهل             مجرد              :وضعيت تاهلسال          .......   :سن   مرد         زن             :جنس  

  لم          فوق ديپلم و باالتر      ابتدائي          راهنمائي         ديپ  :مدرك تحصيلي
  خانه دار          كارمند          كارگر          كشاورز           آزاد            بيكار          محصل         :شغل 
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  : سواالت آگاهي

 كداميك از روشهاي زير مناسب ترين روش دفع زباله مي باشد؟ .1

رهاكردن زباله در خارج از محيط روستا               -دفن بهداشتي زباله             ج -ب     سوزاندن زباله             -الف
  نميدانم -د

 كداميك از مكان هاي زير بهترين محل براي تفكيك مواد قابل بازيافت از زباله مي باشد؟ .2

در چاله زباله           - ج     در ايستگاه هاي مشخص شده در روستا -در منزل در سطل هاي جداگانه        ب -الف
  نميدانم  -د

  كداميك از مواد زير در زباله قابل بازيافت مجدد مي باشد؟  - 3       
پسمانده هاي مواد غذايي، پوست ميوه، سبزيجات غيرقابل و  فلزات، چوب، پارچه  كاغذ و شيشه و پالستيك و -الف          
        مصرف 
  ي قابل بازيافت نمي باشد هيچ زباله ا -ب          
  همه انواع زباله قابل بازيافت اند -ج          

 نميدانم  -د 

 كداميك از مواد زير در زباله  قابل تبديل به كود كمپوست  مي باشد؟ - 4

  كاغذ و شيشه و پالستيك  -الف
  فلزات، چوب، پارچه  -ب
   رف پسمانده هاي مواد غذايي، پوست ميوه، سبزيجات غيرقابل مص -ب
 نميدانم -ج

 بهترين روش نگهداري زباله در منزل كدام است؟ - 5

در هرظرفي           ج  -در سطل زباله درب دار    ج -در سطل زباله درب دار مجهز به پاكت زباله        ب -الف
  نميدانم –
  به منظور كاهش ميزان حجم زباله كدام اقدام بهتر است   -  6

 - كاهش توليد زباله در منزل            د - سوزاندن         ج -از زباله               ب تفكيك و استفاده مجدد -الف
 نميدانم

  
  : سواالت نگرش

 تفكيك و جداسازي زباله ها از لحاظ اقتصادي و بهداشتي براي روستا مفيد مي باشد .1

 نظري ندارم -ج         مخالف                              -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله در منزل كار وقت گير و پر دردسري است .2

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله به نوعي پرهيز از اسراف است .3

 نظري ندارم -ج                                    مخالف   -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله در زيبايي  طبيعت و بهداشت محل زندگي موثر است .4

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله در كنترل آلودگي محيط زيست موثر است .5

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -فال

 و آزار همسايه ها مي شود مواد زيان آور در هوا باعث الودگي هوا و پخش سوزاندن زباله ها در محيط روستا  .6

 نظري ندارم -ج                   مخالف                    -موافق                          ب -الف
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  : سواالت عملكرد

.......         بلي .    من زباله هاي تر مانند پوست ميوه ها و سبزيجات را در سطل هاي جداگانه در منزل نگهداري ميكنم .1
 .........خير 

م و براي تقويت گل و زباله هاي تر و فساد پذير مثل پوست ميوه و سبزيجات را در زمين باغچه منزل دفن ميكن .2
 ..........خير......          بلي.      گياهان باغچه كود تهيه مي كنم

...........          بلي.              من در منزل مواد پالستيكي و قابل بازيافت را از ساير زباله ها جدا كرده  و ميفروشم  .3
 ..............خير

............          بلي.           زباله درب دار و  داراي پاكت زباله استفاده ميكنم من براي نگهداري زباله ها از سطل .4
 ........خير

 ..........خير............          بلي.          من بعد از جمع آوري زباله ها آنها را در جايي از روستا مي سوزانم .5

  
 ............خير..........              ت داريد؟  بلي آيا از نحوه جمع آوري كنوني زباله در روستا رضاي

 
  
  
  

  جدول متغيرها 

يف
 عنوان متغير رد

متغير )نقش( نوع  
خصوصيا
 سطوح متغير ت متغير

متغيرهاي (
)كيفي  

واحد اندازه 
 گيري

)متغيرهاي كمي(  

زمينه
اي

ش
مخدو

 كننده
 مستقل
 وابسته

 كمي

 كيفي

 سال * * سن 1

-متاهل  -مجرد *  * تاهل 2  

*  * تحصيالت 3
 

باالتر از  -ديپلم -زير ديپلم -ابتدايي
 ديپلم

*  * شغل 4
 

-كارمند-كشاورز -كارگر-خانه دار
بيكار ، محصل-آزاد  

  مرد زن  *     جنس 

  صحيح غلط*    آگاهي 5

 موافق مخالف بي نظر*      نگرش         6

 بلي خير*    عملكرد 7
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  :يروش تجزيه و تحليل داده ها و بررسي آمار

  
Spss 

 
  مالحظات اخالقي 

و با توجه به روش مطالعه، كدهاي ) پيوست پرسشنامه طرح تحقيقاتي(گانه  26لطفا بر اساس ليست كدهاي اخالقي ) الف
نموده و در صورتي كه مواردي از كدهاي مـرتبط در مطالعـه رعايـت نشـده      حات مربوطه مشخصاخالقي مرتبط را در صف

  .ييداست، داليل آن را ذكر فرما
  .كسب خواهد شد جهت اجراي تحقيق از شوراي محترم پژوهشي دانشگاه مجوز هاي الزم    
  .رويه و هدف پژوهش براي نمونه ها شرح داده خواهد شد  -
  .در بررسي متون ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات ، نظر شخصي دخالت داده نخواهد شد  -
  اري داشته اند ، قدرداني خواهد شد از افرادي  كه در انجام مطالعه همك -
  .انتخاب نمونه ها به صورت تصادفي صورت خواهد گرفت  - 

  .حقوق همه نمونه ها براي محرمانه ماندن اطالعات محفوظ خواهد بود  -
  .هنگام گزارش نتايج ، عينيت داده ها حفظ خواهد شد  -
  .زباله داده خواهد شد به افراد شركت كننده در مطالعه پمفلت هاي آموزشي تفكيك -
  

    . در صورت نياز به اخذ رضايت كتبي، فرم رضايت نامه آگاهانه كتبي ضميمه گردد )ب
  
  
  
  
  : مشكالت اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكالت 
              

ر اين نوع مطالعه حاضر داراي محدوديت هايي مانند جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه مي باشد كه د
مطالعات بايد فرض بر اين گذاشت كه پاسخ دهنده اطالعات درست را بيان ميكنند و در عين حال ممكن است 

  .كه بعضي افراد نيز از بيان اطالعات بطور صادقانه بپرهيزند
جيهي جلسه تو كه جهت رفع اين محدوديت براي  گروه  عدم مشاركت مردم در طرحو عدم همكاري ارگان هاي مربوطه 

كم بودن سواد بعضي . برگزار شده و ضرورت و اهميت طرح براي آنها توضيح داده شده و بطور كامل توجيه خواهند شد
سواالت پرسشنامه براي آن ها يكي يكي خوانده خواهد شد و پاسخ ها وارد افراد در تكميل پرسشنامه كه در اين صورت 

  .خواهد شد
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  : يافته ها
در اين تحقيق سال كه به چهار گروه سني ده ساله تقسيم شدند  60تا  11در محدوده سني نفر  50اد تعد

در گروه سني ) درصد 10(نفر 5.زن بودند )٪66(نفر 33مرد و ) ٪34(نفر 17شركت داشتند كه از اين تعداد 
نفر  19سال ،40-31سني گروه) درصد  26(نفر  13سال ،  30-21گروه سني ) درصد  26(نفر  13سال ،  11-20
مجرد ) درصد  32(نفر 16متاهل و ) درصد  68(نفر همچنين . سال بودند 41-60گروه سني ) درصد 38(

) درصد  16(نفر 8داراي تحصيالت ابتدايي ، )درصد  44(نفر 22 به اين ترتيب كهكليه افراد با سواد بوده .بودند
 6خانه دار ،) درصد 50(نفر 25.فوق ديپلم و باالتر بودند) درصد 20(نفر 10ديپلم و ) درصد 20(نفر 10راهنمايي ، 

 2(نفر 1شغل آزاد ،) درصد  14(نفر  7كشاورز ، )درصد  2(نفر  1كارگر، ) درصد14(نفر  7كارمند ، )درصد 12(نفر
  .بودند محصل) درصد  6( نفر  3بيكار  ) درصد 

كداميك از مكان هاي زير بهترين محل براي تفكيك  "2در پاسخ به سوال شماره :در پاسخ به سواالت بخش آگاهي 
 17و} در منزل در سطل هاي جداگانه         {پاسخ درست) درصد  60(نفر 30 "مواد قابل بازيافت از زباله مي باشد؟

به منظور كاهش  "6در پاسخ به سوال شماره . جواب نميدانم داد) درصد 6(نفر  3پاسخ غلط ،) درصد  34(نفر
} تفكيك و استفاده مجدد از زباله {پاسخ درست) درصد  36(نفر 18 " م زباله كدام اقدام بهتر استميزان حج

در كل ميانگين نمره اگاهي . )  1جدول( .  جواب نميدانم داد) درصد 12(نفر  6پاسخ غلط ،) درصد  52(نفر26و
 15.  بود)         ه ترتيب برابر باحداكثر و حداقل نمره كسب شده توسط شركت كنندگان ب....( آنها  برابر با 

داراي ) درصد 38( نفر  19داراي آگاهي متوسط و ) درصد  32(نفر  16داراي آگاهي ضعيف و ) درصد 30(نفر
  . آگاهي خوب بودند

  فراواني پاسخ به گويه هاي بخش آگاهي:  1جدول 
  جمع  نميدانم  غلط صحيح  سواالت رديف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
كداميك از روشهاي زير مناسب ترين  1

 روش دفع زباله مي باشد؟

  

47 94 2  4  1 2  50  100  

كداميك از مكان هاي زير بهترين  2
محل براي تفكيك مواد قابل بازيافت 

 از زباله مي باشد؟

  

30 60 17  34  3 6  50  100  

كداميك از مواد زير در زباله قابل  3
 باشد؟بازيافت مجدد مي 

32 64 16  32  2 4  50  100  

كداميك از مواد زير در زباله  قابل  4
 تبديل به كود كمپوست  مي باشد؟

  

41 82 5  10  4 8  50  100  

بهترين روش نگهداري زباله در منزل  5
 كدام است؟

  

43 86 5  10  2 4  50  100  

به منظور كاهش ميزان حجم زباله  6
  كدام اقدام بهتر است

18 36 26  52  6 12  50  100  
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تفكيك و جداسازي زباله ها از لحاظ  "در پاسخ به گويه شماره يك : در پاسخ به سواالت بخش نگرش سنج  .1
 4گزينه مخالف و  9درصد  2( نفر  1گزينه موافق و ) درصد 90(نفر  45 ". اقتصادي و بهداشتي براي روستا مفيد مي باشد

حداكثر ....( آنها  برابر با نگرش در كل ميانگين نمره . )2جدول ( .مودندگزينه نظري ندارم را انتخاب ن) درصد  8( نفر 
نگرش  داراي) درصد 14(نفر 7.  بود) و حداقل نمره كسب شده توسط شركت كنندگان به ترتيب برابر با        

 .خوب بودند نگرشداراي ) درصد 76( نفر  38متوسط و  نگرشداراي ) درصد  10(نفر  5ضعيف و 
 

  فراواني پاسخ به گويه هاي بخش نگرش:  2جدول 
  جمع  بي نظر  مخالف موافق  سواالت رديف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

تفكيك و جداسازي زباله ها از لحاظ  1
اقتصادي و بهداشتي براي روستا مفيد 

 مي باشد

  

45 90 1 2  4 8  50  100  

و  بازيافت زباله در منزل كار وقت گير 2
 پر دردسري است

  

23 46 25  50  2 4  50  100  

بازيافت زباله به نوعي پرهيز از اسراف  3
 است

  

43 86 1 2  6 12  50  100  

بازيافت زباله در زيبايي  طبيعت و  4
 بهداشت محل زندگي موثر است

  

42 84 4  8  4 8  50  100  

بازيافت زباله در كنترل آلودگي محيط  5
 زيست موثر است

  

44 88 4  8  2 4  50  100  

سوزاندن زباله ها در محيط روستا  6
مواد زيان  باعث الودگي هوا و پخش 

 و آزار همسايه ها مي شود آور در هوا

  

48 96 2  4  0 0  50  100  
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از زباله هاي تر مثل پوست ميوه ها و سبزيجات در  "  2در پاسخ به سوال شماره : در پاسخ به سواالت بخش عملكرد  

 25گزينه بلي و تعداد ) درصد  50( نفر 25تعداد  ". پوست براي تقويت گل و گياهان باغچه تهيه مي كنممنزل كود كم
من در منزل مواد پالستيكي و قابل بازيافت را  " 3در پاسخ به سوال شماره . گزينه خير را انتخاب كردند) درصد  50( نفر

گزينه خير را انتخاب ) درصد  10( نفر 5گزينه بلي و تعداد ) د درص 90( نفر 45تعداد   ". از ساير زباله ها جدا ميكنم
حداكثر و حداقل نمره كسب شده توسط ....( در كل ميانگين نمره عملكرد آنها  برابر با .   ) 3جدوا ( كردند

داراي ) درصد  8(نفر  4ضعيف و  عملكردداراي ) درصد 80(نفر 40.  بود) شركت كنندگان به ترتيب برابر با        
  .خوب بودند عملكردداراي ) درصد12( نفر  6متوسط و  عملكرد
  فراواني پاسخ به گويه هاي بخش عملكرد:  3جدول 
  جمع  خير  بلي سواالت رديف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
من زباله هاي تر مانند پوست ميوه ها و سبزيجات را در  1

 .    مسطل هاي جداگانه در منزل نگهداري ميكن
39  78  11 22  50  100  

زباله هاي تر و فساد پذير مثل پوست ميوه و سبزيجات را  2
در زمين باغچه منزل دفن ميكنم و براي تقويت گل و 

 .      گياهان باغچه كود تهيه مي كنم

25  50  25  50  50  100  

من در منزل مواد پالستيكي و قابل بازيافت را از ساير  3
 .              و ميفروشم زباله ها جدا كرده  

45  90  5 10  50  100  

من براي نگهداري زباله ها از سطل زباله درب دار و  4
 .           داراي پاكت زباله استفاده ميكنم

50  100  0 0  50  100  

من بعد از جمع آوري زباله ها آنها را در جايي از روستا  5
 .          مي سوزانم

9  18  41  82  50  100  

  
 58( نفر 29تعداد  "آيا از نحوه جمع آوري كنوني زباله در روستا رضايت داريد؟   "ر پاسخ به سوال ميزان رضايتمندي د

  )4جدول (. گزينه خير را انتخاب كردند) درصد  42( نفر 21گزينه بلي و تعداد ) درصد 
  آگاهي نگرش و عملكرد مقايسه نمرات:  4جدول 

  سواالت رديف
  خير  بلي

 درصد تعداد درصد ادتعد

  42  21  58  29آيا از نحوه جمع آوري كنوني زباله در روستا رضايت داريد؟  1

  
) درصد  80(نفر 40داراي نگرش خوب ) درصد  76( نفر  38اهي خوب و گداراي آ) درصد  38( نفر  19حاضر  هدر مطالع  

  )  5جدول ( داراي عملكرد خوب بودند 
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  آگاهي نگرش و عملكرد مقايسه نمرات:  5جدول 

 سواالت رديف
  خوب  متوسط ضعيف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  38  19  32 16 30 15 آگاهي 1

  76  38  10 5 14 7 نگرش 2

  80  40  8 4 12 6 عملكرد 3

  
  
 متوسطآگاهي داراي ) درصد  35.29( نفر  6و  ضعيفاهي گداراي آاز مردان  ) درصد  11.76( نفر  2حاضر  هدر مطالع  
 24.24( نفر  8و  ضعيفاهي گداراي آاز زنان  ) درصد  27.27( نفر  9. بودند خوبآگاهي داراي ) درصد 52.94(نفر 9و 

  )  5جدول ( بودند  خوبآگاهي داراي ) درصد 51.51(نفر 17و  متوسطآگاهي داراي ) درصد 
  

       
 

 سواالت رديف
  جمع خوبآگاهي  متوسطآگاهي ضعيفآگاهي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  100  17 52.94  9 35.29 6 11.76 2 مرد  1

  100  33 51.51  17 24.24 8 27.27 9 زن  2
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  بحث
عمل بازيافت يك راه براي كاهش مقدار زباله مي باشد  و مي تواند هزينه هاي دفع را كاهش داده و انرژي 

جه به حجم قابل توجه مواد بازيافت ، بازيابي و مصرف مجدد اين مواد ضروري با تو. منابع طبيعي را ذخيره كند
اگرچه اموزش هاي پراكنده و ناكارامد طي سالهاي گذشته براي جداسازي زباله نتيجه مطلوبي نداشته . است

ولي بايد تاكيد براين آموزش ها دوچندان شده و يك نوع آموزش عمومي جهت بستر سازي فرهنگي انجام 
آنچه مردم در اين خصوص بايد بياموزند اين است كه زباله ها را تفكيك كرده و به طور جداگانه تحويل . يردگ

  . دهند
داراي آگاهي خوب بودند كه در مطالعه ) درصد  94( نفر  47در مطالعه حاضر از مجموع افراد شركت كننده 

و در مطالعه غفوري و همكاران ) درصد  5.6(و در مطالعه صمدي و همكاران ) درصد  36(انصاري و همكاران 
  . داراي آگاهي خوب بودند ) درصد  70.5(

نگرش خوب بودند كه در مطالعه داراي ) درصد  94( نفر  47ده در مطالعه حاضر از مجموع افراد شركت كنن
و همكاران  و در مطالعه غفوري) درصد  55(و در مطالعه مسگراف و همكاران ) درصد  30(انصاري و همكاران 

كه نتيجه مطالعه حاضر با مطالعات بررسي شده داراي هم خواني مي . داراي آگاهي خوب بودند ) درصد  69.8(
  .باشد

داراي عملكرد خوب بودند كه در مطالعه ) درصد  80(  40در مطالعه حاضر از مجموع افراد شركت كننده 
كه . داراي آگاهي خوب بودند ) درصد  6(كاران و در مطالعه مسگراف و هم) درصد  48(جوهري و همكاران 

  ..........نتيجه مطالعه حاضر با مطالعات بررسي شده 
من زباله هاي تر مانند پوست ميوه ها و سبزيجات را در سطل  "حاضر شركت كنندگان در پاسخ به سوال  هدر مطالع

من در منزل مواد "در پاسخ به سوال  د ودرصد پاسخ مثبت دادن 78 ".    هاي جداگانه در منزل نگهداري ميكنم
و لي در .            درصد پاسخ مثبت دادند  90   ".   پالستيكي و قابل بازيافت را از ساير زباله ها جدا كرده  و ميفروشم 

  . درصد تفكيك انجام نمي دهند كه با مطالعه حاضر در تضاد مي باشد 79مطالعه عباسي 
 " به منظور كاهش ميزان حجم زباله كدام اقدام بهتر است "گان در پاسخ به سوال در مطالعه حاضر شركت كنند

} كاهش توليد زباله در منزل { درصد جواب غلط  52و } تفكيك و استفاده مجدد از زباله {درصد جواب درست  36
  دادند 

  
  
 درماني مركزبهداشتي به راجعينم عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي عنوان همكاران با و جوهري توسط كه اي مطالعه در

 از مسائلدار  خانه زنان آگاهي نمره ميانگين كه دادند نشان بود انجام شده 1384 سال در زباله بازيافت با رابطه در

  )15( بودند برخوردار كمتري آگاهي ميزان آقايان از به نسبت و 20از  18   زباله بازيافت به مربوط
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  نتيجه گيري
  
  

هي و نگرش مردم خصوصا زنان خانه دار بعنوان مديران خانواده نسبت به برنامه هاي تفكيك و باالبردن آگا
بنابراين آموزش ها توسط . بازيافت مي تواند از مهم ترين فاكتورهاي موثر در موفقيت اين برنامه ها باشد

ي رسد كه بخشداري ها بهورزان و كارشناسان بهداشت محيط روستاها بايد افزايش يافته و همچنين به نظر م
             .و دهياري ها بايد با تدوين برنامه هاي مدون تري جهت تفكيك مواد در منزل بيشتر به اين مسئله بپردازند

  
  پيشنهادات

  
در پايان با توجه به مهم ترين اولويت هاي سيستم مديدريت پسماند كه همان كاهش توليد پسماند در مبداء 

  :ك و بازيافت پسماند مي باشد پيشنهاد هاي زير ارائه مي گردد از طريق تفكي
برنامه ريزي و آموزش مردم از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو تلويزيون روزنامه بروشور و بويژه  -

 كتاب هاي درسي 
 و مديريت مواد زائد جامد در منزل مبداء در مردم در مورد تفكيك زباله همگاني آموزش -
ريزي تحت عنوان روستاي پاك ،روز پاك ، كه در انها با شركت همگاني مردم اقدام به پاكسازي  برنامه -

 .روستا در روز جهاني بهداشت محيط نمائيم
برگزاري جلسات هماهنگي با بخشداري و دهياري جهت در اختيار قرار دادن پاكت زباله به خانواده ها  -

له هاي خشك و تر در ايستگاه هاي موقت و دريافت مواد وقرار دادن سطل هاي به رنگ متفاوت جهت زبا
و دادن مواد شوينده به آنها جهت تشويق تا زماني كه فرهنگ سازي كامل انجام  از خانواده ها زائد خشك

 شود
احداث كارخانه كمپوست جهت پسماند هاي تمامي روستاهاي منطقه بعنوان راهكاتر اجرائي مي تواند   -

 يردمورد استفاده قرار گ
بهبود سيستم جمع آوري و بهسازي محل دفن زباله  اين روستا نيز راهكار مناسب ديگري براي كنترل  -

 . اثرات سوء بهداشتي ناشي از زباله از جمله ازدياد سگ هاي ولگرد در روستا مي باشد
  يك روز در هفته جهت نظافت هر روستا انتخاب فردي بعنوان رفتگر در روستاهاي منطقه ،  -
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  )مشابه مجله فيض( به سبك ونكوور نوشته شود: فهرست منابع 
  :منابع

  
 جامد زايد مواد مديريت مورد بررسي آگاهي و عملكرد مردم شهرهاي گرگان ، گنبد وعلي آباد كتول در. مهدي نژاد ، م  .1

 ) 153-148: ( 106؛1392آبان . سوم و بيست دوره .مازندران پزشكي علوم دانشگاه مجله. شهري 
. 1384 سال در آباد خرم شهر در شهري جامد زايد مواد مديريت در مردم نقش. پورزمان ، ح  .،ق  آبادي خرم شمس .2

 )20-10) : ( 4(8 ؛1385. لرستان يافته پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي  علمي فصلنامه
 مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي.  ، ط بخشي .، س بيستوني رحيمي .كريمي ، ب .  سمائي، م  . ابراهيمي ، ا .3

  )1961- 1950(1388. 1386جامد زايد مواد زمينه مديريت در طبس شهر
 طلوع .جامد زائد بازيافت مواد زمينه در يزد شهر دار خانه زنان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي. صفدري ، م  .4

 ) 32-22) : ( 40( 3؛  1392دوازدهم،  يزد، سال شتبهدا پژوهشي،دانشكده علمي فصلنامةبهداشت،
 1387ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان در سال .  فرزاد كيا ،م  .5

در تفكيك بررسي تاثير سرمايه اقتصادي و ميزان رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشاركت شهروندان اروميه . علياري ،ل  .6
 )115-110) : ( 7( 1389زباله و جمع آوري زباله هاي خانگي در فصلنامه مطالعات جامعه شناسي سال دوم ؛ 

  1388جامد   زائد بازيافت مواد زمينه در زاهدان شهر سه منطقه زنان نگرش و ميزان آگاهي بررسي. ، م  انصاري .7
 در جامد زايد مواد موضوع مديريت از كارشناسي مقطع انشجوياند آگاهي ميزان ارزيابي.  ، ا  دلبري. مقدم ، م  علوي .8

 ) 50- 45) : ( 3( 4؛  1388 سوم، سال آموزش، فناوري پژوهشي علمي نشريه. زيست محيط
 شهرداري، مواد تبديل و بازيافت سازمان انتشارات آن، كنترل روشهاي و شهري جامد زائد مواد مديريت سيستم. محمد عبدلي، .9

 1372. تهران
فصلنامه علمي . شهرداري تهران  21ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه تفكيك از مبداء در مناطق شهري در منطقه . ر ، سرور  .10

 ) 78-70) : ( 33(  1391پژوهشي انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال دهم، 
 مشهد و اصفهان داخلي شهر دو با آن سهمقاي و قزوين شهر در مبدا از پسماند تفكيك مديريت نحوة بررسي.  بختياري ، ل  .11

 )  68-60) :( 21(؛  1390ششم، سال قزوين، دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته علمي مجله ك، ارا. 
در سال  ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد شهروندان بندر عباس در زمينه مديريت مواد زائد جامدشهري.  خرد پيشه ، ز  .12

1392 

ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم در ارتباط با مديريت مواد زائد جامد شهري كرمانشاه، بهار و  بررسي . مسگراف  ، م   .13
 "1380تابستان 

 "1388دار بندرتركمن در زمينه بازيافت مواد زائد جامد در سال بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان همسر . ، م  ززولي  .14
 1384سال در زباله بازيافت با رابطه در درماني مركزبهداشتي به مراجعين عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي .، ا  جوهري .15

 و ديفر بهداشت به نسبت شهري كرمانشاه تنظيف كارگران عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي همكاران، و پيرصاحب .16
 1388محيطي

 ،1388سال  "بررسي اقتصادي دراستراتژي تفكيك از مبدا زباله هاي خانگي"سيد علي جوزي و همكاران  .17
 ،1388در سال  "نقش مشاركت هاي مردمي در سيستم مكانيزه جمع آوري زباله". م  مجلسي ، .18
  1383ساحل : تهران ) . يك جلدي كامل ( فرهنگ فارسي . معين ، محمد  .19

  
  :اپيوسته
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  خرد,بنام خداوند جان
  
  
  
  معاونت پژوهشي دانشگاه - كاشانانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني د

  طرح پژوهش در نظام سالمت  پروپوزال
Health System Research  

(H.S.R  .PROPOSAL) 

  
  

  اين بخش توسط نماينده مجريان  طرح تكميل شود
  :عنوان طرح پژوهشي 
  1393سال  درمبداء  در زبالهدر زمينه تفكيك   مردم روستاي حسنارودرش و عملكرد بررسي آگاهي  ، نگ

  : )به ترتيب ( طرح دهندگان با ذكر سمت/مجريان/ نام و نام خانوادگي مجري 
  ( خانم ام البنين مشهدي 

  )بهورز(  محبوبه گندميخانم 
  : نام و نام خانوادگي همكاران طرح با ذكر سمت

  :نماينده مجريان  طرح با ذكر سمت آدرس ، تلفن تماس
  روستاي حسنارود :محل انجام پژوهش

  : تاريخ پيشنهاد
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  H.S.Rخالصه مشخـصات  طرح  -قسمت دوم 

  : عنـوان طرح 
  1393در سال مبداء  در زبالهدر زمينه تفكيك  روستاي حسنارود  مردمبررسي آگاهي  ، نگرش و عملكرد : 
  
  

  
                      معاونت بهداشتي:: معاونت مربوطه                                   محبوبه گندمي         :نماينده مجريان  طرح 

  بهورزي :رشته /گـروه
  ماه 6: مدت اجرا                                                روستاي حسنارود : محيط پژوهش 

  

  خط و عين بيان مسئله  5: و اهداف كاربردي طرح  خالصه ضرورت اجرا
  

 درآستانه بشري جوامع توجه مورد هاي چالش و موضوعات قطع از طور به ها، انسان سالمت و بهداشت زيست، محيط

 به كه باشد مي زائد مواد انواع محيطي توليد زيست و بهداشتي هاي جنبه مهمترين از يكي )1(.باشد مي سوم هزاره

 بازيافت مبدأ، در پسماند كاهش توليد). 2(خاصي دارد جايگاه اقتصادي و اجتماعي مسائل و پذيري فساد م زياد،حج دليل

ارزش  با مواد آن طي كه است فرآيندي بازيافت)1(  باشد مي پسماند مديريت ترين اقدامات مهم از مجدد، استفاده و
 بكار جديد محصوالت توليد براي خام مواد عنوان يا به هاولي شكل به و شده آوري جمع و جداسازي زباله در موجود

بازيافت مواد زائد در كشورهاي  ) .5(باشد مي مبدا در مواد تفكيك بازيافت ترين بخش مهمو اما  )4(شوند گرفته مي
ا را بازيافت توسعه يافته، داراي قدمت بيشتري است و امروزه بسياري از اين كشورها قسمت قابل توجهي از تركيبات زباله ه

 زمين در زباله دفن وبيشتر، است شده كمتري توجه بازيافت، امر به دهد كه مي نشان درايران موجود آمارهاي.ميكنند

اجراي اين طرح سبب بهينه سازي شيوه هاي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد ، كاهش  )4(.است بوده توجه مورد
ودر صورت بي توجهي به اين مسئله نتنها از فوايد ) . 6(خواهد شد ... اله و آلودگي محيطي ، پايين آوردن ميزان دفع زب

 كل در توليد همانطور كه بيان شد مرحله )3(فوق الذكر محروم شده بلكه عوارض مخربي در محيط به جا خواهد گذاشت،

 نقش توانند مي ين زنجيرها حلقه اولين دهندگان تشكيل عنوان به مردم و دارد اساسي نقش زايد مواد مديريت فرايند

 موجب تواند مي موضوع اين نسبت به آنها صحيح نگرش و آگاهي بنابراين . كنند ايفا جامد زايد مود مديريت در كليدي

 در مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي هدف با بر اين اساس مطالعه حاضر )3(. گردد آنها تر صحيح عملكرد

 .طراحي گرديد روستاي حسنارود بداء درباتفكيك زباله از م رابطه

ارائه راهكارهاي عملي به منظور برطرف كردن مشكالت برنامه ي  استفاده از نتايج مطالعه جهت : اهداف كاربردي طرح 
  يعني اجراي طرح تفكيك زباله در منطقهانجام مداخالت مناسب در راستاي ارتقا برنامه  جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و

برنامه ريزي در خصوص ارتقاء سطح آگاهي ، نگرش و عملكرد جامعه و برگزاري   .هت مشاركت در طرحجشويق افراد ت و
  . جلسات آموزشي و هماهنگي جهت جلب مشاركت مسئولين با توجه به اهداف طرح
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   :خالصه روش اجـراي طرح 

نفر از   50دي جهت بررسي ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد گروه هدف كه شامل اين تحقيق يك مطالعه توصيفي كاربر
: قسمت به ترتيب 4شامل(ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته . سال مي باشد 60تا  11افراد گروه سني 

رايانه خواهد شد و از خواهد بود و سپس اطالعات جمع آوري شده   وارد )مشخصات دموگرافيكي ، آگاهي ، نگرش، عملكرد
تجزيه و تحليل اطالعات در سطح آمار توصيفي با محاسبه .  مورد تجزيه تحليل قرار خواهد گرفت  spss طريق برنامه 

شاخص هاي مركزي و پراكندگي براي متغيرهاي كمي و جداول توزيع فراواني و نمودار براي متغيرهاي كيفي انجام خواهد 
  .يل هاي آماري نيز استفاده خواهد شددر صورت لزوم از تحل. شد 

  :معيارهاي ورود و خروج مطالعه
  : ورود

  .كليه افرادي كه در زمان مطالعه ساكن روستاي حسنارود باشند
  .تابعيت ايراني داشته باشند

  .كليه افراد با سواد باشند
  

  :خروج
  افرادي كه در زمان مطالعه مهاجرت نموده اند

  افرادي كه بي سواد هستند
  .كه تابعيت خارجي دارندرادي اف

   H.S.Rاطالعات مربوط به طرح پژوهشي  –قسمت چهارم 
  :عنوان طرح به فارسي -5
  

  1393در سال  مبداءدر   زباله روستاي حسنارود در زمينه تفكيك مردمبررسي آگاهي  ، نگرش و عملكرد 
  
  
  : عنوان طرح به انگليسي -6

Considering of knowledye, attitute and Performance of hosnarud village People, 
Regarding Waste Source Separation in 2014  

  
  
  
ذكر ضرورت انجام پژوهش با توصيف حجم مشكل وارايه چكيده نتايج حاصل از مطالعات (شناخت و تحليل مسئله  -7

  ).منابعقبلي شامل توصيف كامل مسئله با ذكر 
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 درآستانه بشري جوامع توجه مورد هاي چالش و موضوعات قطع از طور به ها، انسان سالمت و بهداشت زيست، محيط

 به كه باشد مي زائد مواد انواع محيطي توليد زيست و بهداشتي هاي جنبه مهمترين از يكي.  )1(باشد مي سوم هزاره

 از بيش افزايش دليل به حاضر حال در و خاصي دارد جايگاه اقتصادي و اجتماعي مسائل و پذيري فساد حجم زياد، دليل
 علم توسعه بر عالوه كه گرديد موجب زباله منتقله از بيماريهاي و آلودگيها تابباز زباله، دفع امكانات جمعيت،كمبود حد

 صنايع، توسعه جمعيت، سريع افزايش . )2(نمايند توجه معضل اين به بيشتر نيز مسئولين و مردم، زباله  مديريت

 آلودگي هاي  .شده است درجوامع مواد زائد موجب  بحران هايي افزايش نتيجه در و مصرف بيشترتكنولوژي،  پيشرفت

 و حشرات منتقله توسط بيماري هاي انواع مانند شده ايجاد بهداشتي خطرات پسماند و از حاصل )هوا خاك، آب،( محيط
 به نسبت را واجرايي علمي توجه ... و تيفوس ليشمانيوز، لپتوسپيروز، انواع اسهال، حصبه، طاعون، مثل ... و جوندگان

 اين مواد  .است در بخش هاي مختلف ها فعاليت از حاصل زايد مواد تمام شامل زايد مواد) .9(طلبد  مي پسماند مديريت

 ونقل، حمل خانگي،تجاري، هاي بخش .اند متفاوت هم با شيميايي و فيزيكي خواص نظر از هم و توليد منبع نظر از هم

 از زائد مواد مديريت .)3(كنند توليدمي اي ويژه باخصوصيات زائدي مواد كدام هر وخدمات، بهداشتي درماني ي،صنعت

تشكيل  و مراقبت هاي پس از دفع دفع و بازيافت پردازش ، نقل، و حمل آوري، جمع درمحل ذخيره توليد، عنصر شش
 مدون و دقيق ريزي برنامه يك با بايستي و اند دهش هم متصل به زنجير يك هاي حلقه همانند عناصر اين .است شده

 مرحله كه ازآنجايي .گرديد مند بهره واحد سيستم مديريتي يك از بتوان نهايت در كه نمود متصل هم به طوري آنها را

 كار دستور گزارش طبق. )2(  كنيم فراموش را كنندگان توليد جايگاه نبايد پس دارد اساسي نقش زباله مديريت در توليد

 مبدأ، در توليد پسماند كاهش ترتيب به كه پسماند مديريت سيستم واقدامات ها فعاليت اولويت طبق همچنين و 21

 كاهش توليد  باشد مي ايمن دفع و )كمپوست به تبديل و انرژي پسماند به تبديل(تبديل مجدد، استفاده و بازيافت

 هاي راه از يكي امروزه. )1(  باشد مي پسماند مديريت ين اقداماتتر مهم از مجدد، استفاده و بازيافت مبدأ، در پسماند

 را بازيافت نيز زيست محيطي علوم متخصصين از بسياري .است بازيافت كند توليدمي كه هايي زباله انبوه از بشر نجات
 هاي آلودگي شنتيجه كاه در و طبيعي منابع مصرف كاهش و توليدي زباله كاهش ميزان براي اساسي حل راه عنوان به

 در ارزش موجود با مواد آن طي كه است فرآيندي بازيافت.گيرند مي درنظر زباله توليد و اوليه مواد استخراج از ناشي

 شوند گرفته مي بكار جديد محصوالت توليد براي خام مواد عنوان يا به اوليه شكل به و شده آوري جمع و جداسازي زباله

تفكيك در مبداء يعني زباله هاي خشك را در مبدا . باشد مي مبدا در مواد تفكيك يافتباز ترين بخش مهمو اما .  )4(
  . ) 5( با زباله هاي تر مخلوط ننموده و بصورت جداگانه جمع آوري و نگهداري نماييم ...) منزل، مغازه و (توليد

سياري از اين كشورها قسمت قابل بازيافت مواد زائد در كشورهاي توسعه يافته، داراي قدمت بيشتري است و امروزه ب
 كمتري توجه بازيافت، امر به دهد كه مي نشان درايران موجود آمارهاي.توجهي از تركيبات زباله ها را بازيافت ميكنند

 در كشور، هاي شهرداري سازمان در موجود آمار بر اساس .است بوده توجه مورد زمين در زباله دفن وبيشتر، است شده

 2 دفن پسماندها درصد 79 مشهد و كرمانشاه تهران،شيراز، تبريز، اصفهان، مانند بازيافت زمينه در الفع كالن شهرهاي
 بررسي "عنوان با همكاران و انصاري اي از مطالعه در.  )4(شود  مي كمپوست به تبديل درصد 19 حدود و بازيافت رصدد

زنان  از درصد 36 كه داد نشان   "  جامد زائد افت موادبازي زمينه در زاهدان شهر سه منطقه زنان نگرش و ميزان آگاهي
 بررسي"در مطالعه اي از ابراهيمي و همكاران با عنوان .  )7( بودند خوبي نگرش داراي درصد 30 و خوب آگاهي داراي

 گاهيآ نمره ميانگين " 1386جامد در سال  زايد مواد زمينه مديريت در طبس شهر مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان

 10ميزان تغييرات (  2.33 نگرش نمره ميانگين و گرديد ارزيابي باال به متوسط كهامتياز بود  14از  9.07بررسي  اين در
 توسط اي مطالعه در.  )3( است برخوردار مثبتي نگرش از مطالعه مورد جامعه دهد مي نشان كه باشد مي+ )  10تا  –

 در آباد خرم شهر در شهري جامد زايد مواد مديريت در مردم نقش  "نوانع همكاران با و آبادي خرم شمس اله قدرت
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 درصد .دارند زباله نادرست دفع و آوري از جمع ناشي خطرات از كامل اطالع مردم درصد 70 تا 33 بين "1384 سال

 دهند نمي انجام موالمع را زباله سازي جدا عمل و هستند آشنا بازيافت واژه با درصد 20تا  5در حد  مردم از كمي بسيار
)2(  .  

 مناطق دورريزهاي مورد در هم آن و سابق غربي كشورآلمان در بار نخستين ازمبداء، تفكيك طرح با بازيافت برنامه

 قابل محيطي زيست و اقتصادي فوايد تواند هايي مي برنامه چنين اجراي داد نشان طرح اين .پذيرفت مسكوني صورت

 از بسياري پاسخگوي دارد پي در را ها ازآن مجدد استفاده كه زباله از مواد بازيافت به رتمباد.باشد داشته اي مالحظه

 صرفه و زباله دفن براي نياز مورد جويي فضاي صرفه در تواند مي مواد بازيافت .شود مي زباله دفع گزاف هاي هزينه

جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد ، كاهش اجراي اين طرح سبب بهينه سازي شيوه هاي .  )4( موثرباشد انرژي در جويي
آلودگي محيطي ، پايين آوردن ميزان دفع زباله و بهره برداري مناسب تر از محل دفن، باال بردن كيفيت روستا در موارد 
زيست محيطي ، بهداشتي ، اقتصادي و حفظ منابع و انرژي ، ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي در ارتباط با توليد و 

مواد زائد و ترويج روحيه صرفه جويي ، خروج عناصر جامد  جهت تهيه كمپوست ، كمك به اقتصاد كالن كشور و دفع 
صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي با خارج كردن مواد بازيافتي از چرخه دفع و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه 

ودر صورت بي توجهي به اين ) . 6(ش خصوصي خواهد شد توليد ،ايجاد زمينه هاي اشتغال و مشاركت سرمايه گذاران بخ
 تشويق است مسلم آنچه مسئله نتنها از فوايد فوق الذكر محروم شده بلكه عوارض مخربي در محيط به جا خواهد گذاشت،

 م باعث دتولي درمراكز زباله بازيافت قابل اجزاء جداسازي و تبذير و اسراف از طريق پرهيز از كمتر زباله توليد به مردم
 فرايند كل در توليد مرحلههمانطور كه بيان شد .  )2(شود بيني پيش بهتري آينده زباله صحيح مديريت براي كه يشود

 كليدي نقش توانند مي اين زنجيره حلقه اولين دهندگان تشكيل عنوان به مردم و دارد اساسي نقش زايد مواد مديريت

 عملكرد موجب تواند مي موضوع اين نسبت به آنها صحيح نگرش و آگاهي ابراينبن . كنند ايفا جامد زايد مود مديريت در

 .)3( گردد آنها تر صحيح  تر مناسب و پسنديده بسيار باشند، آگاه زيست برمحيط عملكردشان عواقب از شهروندان اگر 

 مردم به نوعي به كه هايي ژهپرو امكان موفقيت عمال كه دريافتند انديشمندان اخير هاي سال در.  )1( كرد رفتارخواهند

 لذا . ندارد وجود عامه به عمومي هاي آگاهي دادن بدون محيطي زيست پروژه هاي از بسياري مانند است وابسته

به  توجهي قابل هزينه و شده ياد موفقيت مهم اركان از عنوان يكي به آموزش از همواره جديد، هاي پروژه از دربسياري
 آن و عملكرد صحيح اجراي مناسب قدم اولين برنامه يك از مطلوب مردم نگرش آگاهي، زيرا . )8( يابد مي اختصاص آن

 به توجه باو نيز  . )4(گرديد خواهد آنان همكاري سطح افزايش باعث درادامه مطلوب عملكرد و نگرش آگاهي، اين و است

 اين انجام لزوم بنابراين ،مردمي است ركتمشا و همكاري ،اين طرح نيز اهداف اين به رسيدن در ترين عامل مهم كه اين

امري  و بازيافت و بويژه تفكيك زباله از مبداء زايد مواد مديريت خصوص در عملكرد مردم و آگاهي مورد در تحقيق
 رابطه در مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي هدف با بر اين اساس مطالعه حاضر .)1( رسد مي نظر به ضروري

   .طراحي گرديد روستاي حسنارود له از مبداء درباتفكيك زبا
  

   ) :مروري بر مطالعات (سابقه علمي 
ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد شهروندان بندر عباس در  "در مطالعه اي توسط زهرا خرد پيشه و همكاران با عنوان 

در گروه % 4/62گروه ضعيف ،  در% 4: ميزان آگاهي مردم شامل. "1392در سال  زمينه مديريت مواد زائد جامدشهري
آنها % 1/61: در گروه بسيار خوب بود و ميزان نگرش آنها به اين صورت بود كه % 5/1در گروه خوب، % 2/34متوسط، 

ترين مرحله جداسازي را در مبداء مي  ساكنين مناسب%  9/47بازيافت را بهترين گزينه دفع زباله مي دانستند ،
رترين روش جهت افزايش مشاركت مردم در زمينه تفكيك در محل و بازيافت را در ساكنين ،موث% 41/. دانستند 
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ساكنين همكاري متوسط جهت %6/49: و ميزان عملكرد آنها به اين صورت بود كه . افزايش آگاهي مردم مي دانستند 
عيف و خيلي ضعيف همكاري خوبي دارند و بقيه در حد ض% 7/25حمل و نقل و جمع آوري زباله با شهرداري دارند و 

طبق نتايج بدست آمده ميزان آگاهي و عملكرد ساكنين در حد متوسط بود و بنابر اين بهترين راه كار در . هستند 
 )12(.مديريت مواد زائد جامد ارتقاء فرهنگ و افزايش آگاهي مردم است

ملكرد مردم در ارتباط با مديريت بررسي ميزان آگاهي، نگرش و ع "در مطالعه اي توسط مسگراف  و همكاران با عنوان 
افراد از آگاهي ضعيف، % 53حاصل از اين مطالعه نشان دادكه  "1380مواد زائد جامد شهري كرمانشاه، بهار و تابستان 

افراد داراي نگرشي ضعيف، % 4در ارتباط با سئواالت نگرشي . از آگاهي خوب برخوردار بودند% 9متوسط و تنها % 38
% 25افراد از عملكرد ضعيف، % 69در بخش عملكردي نيز . نيز از نگرش خوب برخوردار بودند% 55متوسط و % 41

با توجه به نتايج مشخص گرديد كه اكثريت مردم داراي آگاهي و . از عملكردي خوب برخوردار بودند% 6متوسط و 
شان هماهنگي و هم خواني عملكردي ضعيف مي باشند و حتي در بعضي موارد بين آگاهي و نگرش آنها با عملكردهاي

  )13( الزم وجود ندارد
بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان همسردار بندرتركمن در  "و همكاران با عنوان  محمدعلي ززولي در مطالعه اي توسط

رابطه سن . داراي نگرش خوب بودند% 7.6داراي آگاهي خوب و % 12/7 "1388ه بازيافت مواد زائد جامد در سال زمين
نوع شغل زنان و سطح . زنان همسردار با آگاهي و نگرش آنان در مورد بازيافت بترتيب معني دار و بي معني بوده است

 )14(آنان در برنامه بازيافت موثر مي باشد  تحصيالت همسرانشان بطور معني دار بر ميزان آگاهي و نگرش

 آباد علي و گنبد گرگان، شهرهاي مردم عملكرد و آگاهي بررسي "عنوان همكاران با و ي نژاد مهد توسط اي مطالعه در

 هر در تحصيالت سطح و آگاهي بين كه داد نتايج نشان  "1392شهري در سال  جامد زايد مواد مديريت مورد كتول در
 مورد در مردم آگاهي كه داد نشان جدول نتايج. داشت  وجود داري معني كتول رابطه آباد علي و گنبد گرگان،شهر  سه

 كتول آباد علي و گنبد گرگان، شهروندان آگاهي ميزان. باشد  مي خوب كنند، ايجاد توانند مي ها كه زباله هايي بيماري

 آن فوايد و فلزات بازيافت و آن فوايد و شيشه بازيافت فوايدآن، و پالستيك بازيافت آن، فوايد و كاغذ بازيافت درزمينه

 بيشتر پالستيك و كاغذ بازيافت زمينه در مطالعه شهروندان مورد آگاهي ميزان . داشت قرار باال به رو متوسط دررتبه

 در منزل، در زباله زانكاهش مي هاي راه از مردم آگاهي كه داد نشان حاضر نتايج مطالعه. بود فلزات و شيشه ازبازيافت

 رتبه در زباله دفع هاي روش به كتول نسبت آباد علي و گنبد گرگان، مردم آگاهي. دارد  قرار باال به رو متوسط رتبه

 و ضعيف خيلي رتبه در مورد كمپوست در كتول آباد علي و گنبد گرگان، شهروندان آگاهي. قرار داشت باال به رو متوسط
 دارد قرار متوسط رتبه در كتول آباد علي و گنبد شهرگرگان، در زباله تفكيك داد نشان تحقيق جنتاي. داشت  قرار ضعيف

  )1(.دارد مردم آموزش نيازبه كه
 يزد شهر دار خانه زنان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي "و همكاران با عنوان   صفدري مهديدر مطالعه اي توسط 

متوسط  ٪67اگاهي ضعيف   ٪4و  ٪8.21 با ها برابر آن آگاهي نمره ميانگين " 1390جامد زائد بازيافت مواد زمينه در
 كل درخوب،  ٪47متوسط،  ٪52.3ضعيف،   ٪3و   ٪ 36.59 با برابر ها آن نگرش نمره ميانگين كل در.  خوب 28.7

 معناداري بين گيهمبستخوب و  ٪ 55.7متوسط و  ٪27ضعيف و  ٪17.3و  ٪1.89با برابر ها آن عملكرد ميانگين نمره

  )4( داشت وجود عملكرد و نگرش آگاهي، نمره ميانگين
 درماني مركزبهداشتي به مراجعين عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي عنوان همكاران با و جوهري توسط كه اي مطالعه در

 از مسائلدار  خانه زنان آگاهي نمره ميانگين كه دادند نشان بود انجام شده 1384 سال در زباله بازيافت با رابطه در

  )15( بودند برخوردار كمتري آگاهي ميزان آقايان از به نسبت و 20از  18   زباله بازيافت به مربوط
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 كه داد نشان جامد، زايد مواد بازيافت زمينه در كاشان شهر دار خانه زنان آگاهي ميزان مورد در همكاران و مفرد رضايي

 از

  )1(  دارد وجود تحصيالت سطح و آگاهي بين داري معني ارتباط آماري، نظر
 رامشه- جرقويه منطقه مردم عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان روي بر همكاران و پوش احرام كه ديگر اي مطالعه در

  )1( دارد وجود داري معني ارتباط تحصيالت، سطح ).و آگاهي بين كه نمودند اعالم دادند، انجام اصفهان
 و فردي بهداشت به نسبت شهري كرمانشاه تنظيف كارگران عملكرد و نگرش آگاهي، دربررسي همكاران، و پيرصاحب
  )16. ( دارند متوسطي قرار سطح در عملكرد و نگرش آگاهي، زمينه در قشر كه اين نمودند اعالم محيطي

 مقطع ياندانشجو آگاهي ميزان ارزيابي 1388 "، دلبري سادات اعظم مقدم و علوي محمدرضا سيددر مطالعه اي توسط 

 مي متوسط حد دانشجويان در از رصد د 44 آگاهي " زيست محيط در جامد زايد مواد موضوع مديريت از كارشناسي

 درصد پنج . جامدميباشند زايد مواد مديريت خصوص در  10تا  8كامل داراي آگاهي دانشجويان از درصد 3 تنها و باشد

 دست به نتايج .باشد مي 2تا0در آنان شده كسب نمره و باشند مي جامد زايد خصوص مواد در آگاهي فاقد دانشجويان

  )8(دجامدبو زايد مواد مديريت از دانشجويان آگاهي ميزان بودن پايين از حاكي آمده
بررسي اقتصادي دراستراتژي تفكيك از مبدا "، سيد علي جوزي و همكاران 1388سال  در سومين همايش ملي روز زمين پاك

را انجام دادند كه پس از بررسي اطالعات و تجزيه و تحليل يافته ها،نتيجه حاصل شد كه اگر اين طرح در  "زباله هاي خانگي
  )17(  .تهران تماما اجرا شود مبالغ بسيار زيادي در چرخه توليد و جمع آوري و يا در قسمت بازيافت در كارخانه كم خواهد شد

و تحليل  "نقش مشاركت هاي مردمي در سيستم مكانيزه جمع آوري زباله"ه ،دكتر منيژه مجلسي نيز با پرداختن ب1388در سال 
به .يافته ها به اين نتيجه رسيد كه در بعضي مواقع جهت پيشبرد اهداف طرح برنامه ريزي، مشاركت اجباري نيز الزم مي باشد

  )18(.وثر مي باشدعبارت ديگر نقش حضور فعاالنه مردم در اجراي بهتر طرح هاي  بهسازي بع عنوان عاملي م
جلب مشاركت مردم در اجراي برنامه هاي مديريت  "بررسي فرآيند مديريت پسماندهاي شهري استان گلستان "مريم عباسوند در

پسماند خصوصا امر بازيافت، ارتباط سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آموزش عمومي و فرهنگ سازي توسط شهرداري 
 )3( .ريت پسماندهاي شهري را الزامي مي داندها براي ساماندهي مدي

و پس از تجزيه و تحليل  "بررسي و تدوين راهكارهاي مديريت پسماند در شهر جديد هشتگرد"، حسن حبيبي با  1389در سال 
. مين نموديافته ها به اين نتيجه رسيد كه باايجاد كارخانه كمپوست مي توان عالوه بر كاهش زباله كود مناسب براي كشاورزي تا

  )3( .الزم به دكر است يكي از برنامه هاي شهرداري شهر جديد هشتگرد بحث تفكيك از مبدا پسماند مي باشد
بررسي ميزان اجزاء بازيافتي و اهميت اقتصادي زباله هاي خانگي روستاهاي كاشان توسط دكتر حسن الماسي وهمكاران در در 

ن بازيافت زباله و بره وري اقتصادي از آن وجود دارد و بررسي را در سطوح كلي صورت گرفت نتيجه اين بود كه امكا 1380سال 
  )3.( توصيه مي كند

بررسي تاثير سرمايه اقتصادي و ميزان رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشاركت شهروندان اروميه در تفكيك زباله و جمع در 
تشويق خانواده ها جهت  صورت گرفت نتيجه اين بود كه 1389آوري زباله هاي خانگي توسط لورا علياري و  همكاران سال 

  )6(.تفكيك زباله و ايجاد سيستم تشويقي تنبيهي موثر است
توسط رحيم  شهرداري تهران 21ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه تفكيك زباله از مبدا در مناطق شهري مطالعه موردي منطقه در 

آگاهي و فرهنگ و تصميمات و فكر افراد روي مشاركت آنها در تفكيك زباله  صورت گرفت نتيجه اين بود كه 1391 سرورسال
  )10(موثر است

دكتر مهدي فرزاد كيا و توسط ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان در 
  )5(ي توجيه اقتصادي وزيست محيطي مي باشدفت كاغذ و مقوا داراياباز صورت گرفت نتيجه اين بود كه 1387همكاران 



٢٨  

  

  
  
  تعريف واژه ها -8
 نيز و توليد نظرمنبع از هم و. گيرد مي كه در يك منطقه انجام )مصرفي و توليدي اعم از(است  هايي فعاليت از حاصل زايد مواد  :پسماند

 بهداشتي درماني صنعتي، ونقل، حمل خانگي،تجاري، هاي از نظر منبع توليد بخش  .اند متفاوت هم با شيميايي و فيزيكي خواص نظر از

شيميايي  به دو گروه مواد زائد تر و خشك  و فيزيكي از نظر خواص. كنند  توليد مي ويژه با خصوصيات زايدي مواد كدام هر وخدمات،
  )3. (تقسيم بندي مي شوند

  
 نقل، و حمل آوري، ، جمع ذخيره توليد، كنترل زمينه در هماهنگ و منسجم مقررات از اي مجموعه پسماند مديريت :پسماند مديريت

  )2(مي باشد  زائد مواد دفع و بازيافت
  )6(  از خانه ها و ادارات و كارخانجات مواد زائد جداسازي و تفكيك از مبداء يعني جمع آوري :تفكيك از مبدا

 پاسخگوي زيرا اهميت بسياري دارد... ي مواد مثل كاغذ وبعض از مجدد استفاده به معنيدر فرايند مديريت پسماند ،  بازيافت: بازيافت

  )4.( شود مي ...و انرژي در جويي صرفه و دفن براي نياز مورد جويي فضاي صرفه، دفع زباله گزاف هاي هزينه از بسياري
   )19( خبر ، اطالع ، علم ومعرفت  :آگاهي
  ) 19( نگاه ، نظر ، مالحظه ، دقت ، توجه  :نگرش

  )19(ل و نتيجه كار ، ميزان كار حاص :عملكرد
  
در سال از مبداء تعيين ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد مردم روستاي حسنارود در زمينه تفكيك زباله :  هدف اصلي-9

1393  
  

  اهداف اختصاصي -10
  درزمينه تفكيك زبالهافراد  تعيين ميزان آگاهي •

  تعيين ميزان نگرش مردم درزمينه تفكيك زباله از مبداء  •

 تعيين ميزان عملكرد مردم درزمينه تفكيك زباله از مبداء   •

 جنسمبداء  بر حسب  در درزمينه تفكيك زبالهافراد تعيين ميزان آگاهي  •

  
  هدف يا اهداف كاربردي  -11

  برگزاري جلسات آموزشي و هماهنگي جهت جلب مشاركت مسئولين با توجه به اهداف طرح

  گاهي ، نگرش و عملكرد جامعهبرنامه ريزي در خصوص ارتقاء سطح آ

  :فرضيات يا سواالت پژوهش  -12
  ميزان آگاهي مردم از تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟
  ميزان نگرش مردم از تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟
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  تفكيك زباله از مبداء چقدر است؟ درميزان عملكرد مردم 
  چقدر است؟  ر حسب جنسيتبآگاهي مردم درزمينه تفكيك زباله از مبداء  ميزان

  
  متغير ها و نحوه اندازه گيري آنها -13
  

يف
رد

  

  
  عنوان متغير

 كيفي كمي
  

 عملي  -تعريف علمي 

  
  نحوه ي

 اندازه گيري
  مقياس

سته
پيو

سته  
گس

مي  
اس

اي  
به 

رت
  

سالهايي كه از عمر فرد         سن  1
  ميگذرد

  سال  پرسش از فرد

   -متاهل  -مجرد   پرسش از فرد  فرد وضعيت تاهل         تاهل     2
باالتر از  -ديپلم -زير ديپلم -ابتدايي -  پرسش از فرد  ميزان سواد فرد         تحصيالت  3

  ديپلم
-آزاد-كارمند-كشاورز -كارگر - خانه دار  پرسش از فرد  نوع مشغوليت فرد         شغل  5

  محصل بيكار ،
  مرد زن  پرسش از فرد  جنسيت فرد         جنس  
  صحيح غلط  پرسشنامه  خبر ، اطالع ، علم          هيآگا  6
 نظر موافق مخالف بي  پرسشنامه  نگاه ، نظر          نگرش   7

 بلي خير   پرسشنامه  حاصل و نتيجه كار         عملكرد  8

  
  
  

 روش تعيين شاخص هاي ارزشيابي ، چگونگي اندازه گيري آنها قبل و بعد از مداخله ،(مداخله  مطالعه و يا بيان روش-14
  ). هاي آماريحجم نمونه  و روش  جزئيات ءمداخله با ذكر

    توصيفي كاربردي:  پژوهش  وعن
  ساله روستاي حسنارود  50تا  12كليه افراد  : جامعه پژوهش 

  ساله روستاي حسنارود 50تا  12افراد  هريك از : واحد پژوهشي 
  روستاي حسنارود:  پژوهشي  محيط

  ....نفر كه توسط آماريست  50 :آن حجم نمونه  و  چگونگي تعيين
خانوار ساكن در روستاي حسنارود،خانوارهايي  208از ليست كل : انتخاب نمونه در جامعه روستايي : نمونه  انتخاب  چگونگي

  از بين ايناسامي افراد در اين گروه سني كه داراي سواد بودند ليست شد و ساله بودند جدا شد و 60تا  11كه داراي افراد
  .  نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد50افراد  تعداد

    :روش جمع آوري اطالعات  
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گردآوري اطالعات در اين مطالعه پرسشنامه خواهد بود كه بر اساس اهداف پژوهش و با استفاده از اطالعات موجود در ابزار 
سپس پرسشنامه , ورد طرح به آن ها داده شده پس از انتخاب نمونه ها توضيحاتي در م .مقاالت تنظيم شده است  وكتب 

  .را در اختيار مي گيرد
  :بخش است  4اين پرسشنامه مشتمل بر  
، شغل ، وضعيت سن ، جنس، وضعيت تاهل ، تحصيالت (  دموگرافيك ااجتماعي نمونه ه -اطالعات فردي ) الف  

 )اقتصادي 

  20تا  0منه نمرات از گزينه جواب و دا 4و  سوال 6 تعداد  :آگاهي سواالت  )ب 
  20تا  0گزينه موافق و مخالف و بي نظر و دامنه نمرات از  3ليكرت و طيف بر اساس  سوال 6تعداد  :نگرش سواالت) ج
  گزينه جواب بلي و خير  2سوال و  5تعداد  : عملكرد سواالت) د
ه از يك پرسش سنجيده باله با استفادي جمع آوري و دفع زافراد نيز از روند كنونميزان رضايت در انتهاي پرسشنامه  

   . خواهد شد
  

  :پرسشنامه  رواييسنجش 
  .  نفر از كارشناسان بهداشت محيط داده و نواقص آن برطرف شده و پايايي آن سنجيده خواهد شد 5پرسشنامه ها به 

  :پرسشنامه  ييياپاسنجش  
امه داده شد و روايي و مناسب بودن پرسشنامه سنجيده ده نفر بطور تصادفي از گروه هدف انتخاب گرديد  و به آنها پرسشن

  .شد
  
  : روش توصيف و تحليل اطالعات  -

تجزيه و تحليل اطالعات در سطح آمار . بعد از تكميل پرسشنامه ها ، اطالعات جمع آوري شده وارد رايانه خواهد شد 
  انجام خواهد شد spssاستفاده از نرم افزار توصيفي با 

  قيمالحظات اخال-15
  .كسب خواهد شد جهت اجراي تحقيق از شوراي محترم پژوهشي دانشگاه مجوز هاي الزم -
  .رويه و هدف پژوهش براي نمونه ها شرح داده خواهد شد  -
  .در بررسي متون ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات ، نظر شخصي دخالت داده نخواهد شد  -
  داشته اند ، قدرداني خواهد شد از افرادي  كه در انجام مطالعه همكاري  -
  .انتخاب نمونه ها به صورت تصادفي صورت خواهد گرفت  - 
  .حقوق همه نمونه ها براي محرمانه ماندن اطالعات محفوظ خواهد بود  -
  .هنگام گزارش نتايج ، عينيت داده ها حفظ خواهد شد  -
  .له داده خواهد شدبه افراد شركت كننده در مطالعه پمفلت هاي آموزشي تفكيك زبا -
  

  .وروشهاي كاهش آنهامحدوديتهاي اجرايي طرح   -16
مطالعه حاضر داراي محدوديت هايي مانند جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه مي باشد كه در اين نوع مطالعات بايد 

عضي افراد نيز از بيان فرض بر اين گذاشت كه پاسخ دهنده اطالعات درست را بيان ميكنند و در عين حال ممكن است كه ب
  اطالعات بطور صادقانه بپرهيزند
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جلسه توجيهي  گروه  جهت رفع اين محدوديت براي  كه عدم مشاركت مردم در طرحو عدم همكاري ارگان هاي مربوطه 
كم بودن سواد بعضي . برگزار شده و ضرورت و اهميت طرح براي آنها توضيح داده شده و بطور كامل توجيه خواهند شد

سواالت پرسشنامه براي آن ها يكي يكي خوانده خواهد شد و پاسخ ها وارد فراد در تكميل پرسشنامه كه در اين صورت ا
  .خواهد شد

  
  جدول زمان بندي مراحل اجراي طرح -17

  :پيش بيني كل زمان الزم براي اجراي كامل طرح به ماه 
  

يف
رد

شرح هريك از فعاليتهاي اجرايي طرح به   
  تفكيك

  زمان اجرا  طول مدت

7891 3456 12  ماه 6
0 

1
1

1
2

1
3

1
4 

1
5

1
6 

1
7

                                    ماه 1  جمع آوري اطالعات  و تكميل پرسشنامه  1
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                                    ماه 1  تجزيه و تحليل اطالعات  3
                                    اهم 1  باز نگري ، نتيجه گيري و نگارش متن  4
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. 1384 سال در آباد خرم شهر در شهري جامد زايد مواد مديريت در مردم نقش.  ، ح پورزمان .،ق  آبادي خرم شمس .21
 )20-10) : ( 4(8 ؛1385. لرستان يافته پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي  علمي فصلنامه

 عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي . ط  ،بخشي .، س بيستوني رحيمي .، ب  كريمي . م  سمائي، . ا ، ابراهيمي .22

  )1961- 1950(1388. 1386جامد زايد مواد زمينه مديريت در طبس شهر مردم

 طلوع .جامد زائد بازيافت مواد زمينه در يزد شهر دار خانه زنان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي. ، م صفدري  .23

 ) 32-22) : ( 40( 3؛  1392 دوازدهم، سال يزد، بهداشت پژوهشي،دانشكده علمي فصلنامةبهداشت،

 در سال ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر اصفهان . ،م كيا فرزاد  .24
1387 

بررسي تاثير سرمايه اقتصادي و ميزان رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشاركت شهروندان اروميه در . ،ل علياري  .25
 )115- 110) : ( 7( 1389؛ مطالعات جامعه شناسي سال دوم تفكيك زباله و جمع آوري زباله هاي خانگي در فصلنامه 

  1388جامد   زائد بازيافت مواد زمينه در زاهدان شهر سه منطقه زنان نگرش و ميزان آگاهي بررسي. ، م  انصاري .26
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 در جامد زايد مواد موضوع مديريت از كارشناسي مقطع دانشجويان آگاهي ميزان ارزيابي . ا  ، دلبري. ، م مقدم  علوي .27
 ) 50- 45) : ( 3( 4؛  1388 سوم، سال آموزش، فناوري پژوهشي علمي نشريه. زيست محيط

 مواد تبديل و بازيافت سازمان انتشارات آن، كنترل روشهاي و شهري جامد زائد مواد مديريت سيستم. محمد عبدلي، .28

 1372. تهران شهرداري،

فصلنامه علمي . شهرداري تهران  21اء در مناطق شهري در منطقه ارزيابي تاثير اجتماعي پروژه تفكيك از مبد . ر، سرور  .29
 ) 78-70) : ( 33(  1391 پژوهشي انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال دهم،

 و اصفهان داخلي شهر دو با آن مقايسه و قزوين شهر در مبدا از پسماند تفكيك مديريت نحوة بررسي . ، ل بختياري  .30
 )  68-60) :( 21(؛  1390ششم، سال قزوين، دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته يعلم مجله ك، ارا.  مشهد

در سال  ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد شهروندان بندر عباس در زمينه مديريت مواد زائد جامدشهري . ، ز خرد پيشه  .31
1392 

مواد زائد جامد شهري كرمانشاه، بهار بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم در ارتباط با مديريت  .  ، م مسگراف   .32
 "1380و تابستان 

 "1388بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان همسردار بندرتركمن در زمينه بازيافت مواد زائد جامد در سال  . ، م  ززولي  .33

 1384سال در زباله بازيافت با رابطه در درماني مركزبهداشتي به مراجعين عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي .، ا  جوهري .34

 و فردي بهداشت به نسبت شهري كرمانشاه تنظيف كارگران عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي همكاران، و پيرصاحب .35
 1388محيطي

 ،1388سال  "دراستراتژي تفكيك از مبدا زباله هاي خانگيبررسي اقتصادي "سيد علي جوزي و همكاران  .36

 ،1388در سال  "نقش مشاركت هاي مردمي در سيستم مكانيزه جمع آوري زباله". م  ،مجلسي  .37

  1383ساحل : تهران ) . يك جلدي كامل ( فرهنگ فارسي . معين ، محمد  .38

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم روستاي "ر ضمن عرض سالم و احترام، پرسشنامه اي كه پيش رو داريد به منظو
الزم به ذكر است پرسشنامه ها بي نام بوده و اطالعات . تهيه و تنظيم شده است  "حسنارد در زمينه تفكيك زباله از منزل

يط خواهشمنديم با تكميل اين پرسشنامه ما را در امر بهداشت مح. آنها نزد مجريان پروژه ، محرمانه باقي خواهد ماند
  .از همكاري شما سپاسگذاريم.روستاي حسنارود ياري بفرمائيد

  
  متاهل             مجرد              :وضعيت تاهلسال          .......   :سن   مرد         زن             :جنس  

   ابتدائي          راهنمائي         ديپلم          فوق ديپلم و باالتر       :مدرك تحصيلي
  خانه دار          كارمند          كارگر          كشاورز           آزاد            بيكار          محصل         :شغل 
   

  : سواالت آگاهي
 كداميك از روشهاي زير مناسب ترين روش دفع زباله مي باشد؟ .3

رهاكردن زباله در خارج از محيط روستا               -ج   دفن بهداشتي زباله           -سوزاندن زباله                 ب -الف
  نميدانم -د

 كداميك از مكان هاي زير بهترين محل براي تفكيك مواد قابل بازيافت از زباله مي باشد؟ .4

 - در چاله زباله          د -در ايستگاه هاي مشخص شده در روستا     ج -در منزل در سطل هاي جداگانه        ب -الف
  ميدانم ن

  كداميك از مواد زير در زباله قابل بازيافت مجدد مي باشد؟  - 3       
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        پسمانده هاي مواد غذايي، پوست ميوه، سبزيجات غيرقابل مصرف و  فلزات، چوب، پارچه  كاغذ و شيشه و پالستيك و -الف
  هيچ زباله اي قابل بازيافت نمي باشد  -ب
  همه انواع زباله قابل بازيافت اند -ج
 نميدانم  -د 

 كداميك از مواد زير در زباله  قابل تبديل به كود كمپوست  مي باشد؟ - 6

  كاغذ و شيشه و پالستيك  -الف
  فلزات، چوب، پارچه  -ب
   پسمانده هاي مواد غذايي، پوست ميوه، سبزيجات غيرقابل مصرف  -ب
 نميدانم -ج

 ي زباله در منزل كدام است؟بهترين روش نگهدار - 7

  نميدانم –ج      در هرظرفي -در سطل زباله درب دار    ج -در سطل زباله درب دار مجهز به پاكت زباله        ب -الف
  به منظور كاهش ميزان حجم زباله كدام اقدام بهتر است   -  6

  نميدانم -د            در منزل كاهش توليد زباله -ج        سوزاندن  -ب               استفاده مجدد از زباله و تفكيك -الف
  : سواالت نگرش

 تفكيك و جداسازي زباله ها از لحاظ اقتصادي و بهداشتي براي روستا مفيد مي باشد .7

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 ه در منزل كار وقت گير و پر دردسري استبازيافت زبال .8

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله به نوعي پرهيز از اسراف است .9

 نظري ندارم -ج مخالف                                      -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله در زيبايي  طبيعت و بهداشت محل زندگي موثر است .10

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 بازيافت زباله در كنترل آلودگي محيط زيست موثر است .11

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 و آزار همسايه ها مي شود مواد زيان آور در هوا باعث الودگي هوا و پخش سوزاندن زباله ها در محيط روستا  .12

 نظري ندارم -مخالف                                      ج -موافق                          ب -الف

 
  : واالت عملكردس

.......         بلي  .   من زباله هاي تر مانند پوست ميوه ها و سبزيجات را در سطل هاي جداگانه در منزل نگهداري ميكنم .6
 .........خير 

و سبزيجات را در زمين باغچه منزل دفن ميكنم و براي تقويت گل و گياهان  مثل پوست ميوهزباله هاي تر و فساد پذير  .7
 ..........خير......          بلي.      د تهيه مي كنمباغچه كو

...........          بلي.              من در منزل مواد پالستيكي و قابل بازيافت را از ساير زباله ها جدا كرده  و ميفروشم  .8
 ..............خير

 ........خير............          بلي          . استفاده ميكنمداراي پاكت زباله و  من براي نگهداري زباله ها از سطل زباله درب دار  .9

 ..........خير............          بلي.          ايي از روستا مي سوزانمجمن بعد از جمع آوري زباله ها آنها را در  .10

  
 ............خير   ..........           ز نحوه جمع آوري كنوني زباله در روستا رضايت داريد؟  بلي ا ايآ
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