
 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

1 

 

 

 

 صصی مدیر و معاون :تخگزارش 

 طرح اجرای به  موزانآ دانش کردنعالقمند 

   بازیافتها مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

2 

 

 

 

 فهرست

 4 ...................................................................................................................................................................................... دهیچک

 5 ............................................................................................................................................................................... : واژه دیکل

 5 .......................................................................................................................................................................................مقدمه

 9 ................................................................................................................................................................... موجود وضع انیب

 01 .................................................................................................................................................. : یتخصص گزارش اهداف

 01 ........................................................................................................................................................................ : یصلا هدف

 01 ......................................................................................................................................................................: یجزئ اهداف

 01 ................................................................................................................................................... : مطلوب وضع با سهیمقا

 00 ................................................................................................................................................ پژوهش ضرورت و تیاهم

 00 .......................................................................................................................................................... اطالعات یآور جمع

 01 ............................................................................................................................................................... قیتحق یها افتهی

 01 ................................................................................................................................................... :پیشنهادی های حل راه

 04 ...................................................................................................................................... :موقت طور به دیجد راه انتخاب

 04 ................................................................................................................................................................ ها حل راه یاجرا



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

3 

 

 05 ................................................................................................................................................................................... : توجه

 05 ......................................................................................................................................................... :زباله دفع یها روش

 22 ....................................................................................................................................................................... : طرح اهداف

 22 ....................................................................................................................................................................... : یکم اهداف

 22 ...................................................................................................................................................................... : یفیک اهداف

 22 .................................................................................................................................................................... : اجرا یچگونگ

 21 ................................................................................................................................................... : نیتام نحوه و ها نهیهز

 24 ........................................................................................................................ ( قوت نقاط) طرح یاجرا از بعد یابیارز

 24 .........................................................................................................................................................................: ضعف نقاط

 24 ................................................................................................................................................شنهاداتیپ و یریگ جهینت

 24 ................................................................................................................ مدرسه در زباله از نهیبه استفاده یراهکارها

 25 .........................................................................................................................................................................:اینکه نتیجه

 22 ...................................................................................................................................................................................... منابع

 

 

 

 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 چکیده 

 از يکي ، مبداء از زباله جداسازي منظور به يدانش آموز فرهنگ ارتقاي و دانش آموزان تشويق و آموزش

 دست به دست همه است الزم ، موضوع اهميت به توجه با و است مدارس پسماند مديريت در اوليه هاي گام

 . پذيرد انجام الزم اقدامات مهم مسئله اين ساماندهي به نسبت تا دهيم

 يادگيري هاي ظرفيت از استفاده خشک پسماندهاي تفکيک آموزش براي آموزان دانش انتخاب از هدف

 .  است بوده زيست محيط حفظ فرهنگ کردن نهادينه راستاي در والدين روي بر آنها اثرگذاري و آموزان دانش

  وجداسازي  تفکيک به موزانآ دانشآموزشگاه .........تصميم گرفتم طرحي را اجرا کنم که در آن  .....اينجانب 

 سطل اهداي با آموزشگران ، زباله تفکيک طرح اجراي طي.  شوند تشويق و  ترغيب  مدرسه و درخانه  بازيافتها

 در اندانش آموز  و آموزان دانش به مبداء از زباله بازيافت فرهنگ با رابطه در بروشورهايي و زباله تفکيک هاي

 از که بود  اين بر من  سعي پژوهشداده شد.در اين  ارائه آنها به را الزم توضيحات فوق طرح انجام خصوص
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 که يرمگ بهره پاک زمين آبي، آسمان طرح بهتر چه هر اجراي راستاي در موجود هاي ظرفيت و امکانات تمام

 بازيافتبنا بر اين چون . دمآ مي شمار به طرح اين اجراي هاي بخش تاثيرگذارترين از چهره به چهره آموزش

 اي گلخانه گازهاي کاهش ، انرژي مصرف کاهش ، محيطي زيست منابع حفظ ، زباله توليد کاهش به پسماندها

 محرم ايام به شدن نزديک به توجه با:  شتدا اذعان ، کند مي کمک ها هزينه کاهش و هوايي و آب تغييرات و

 به نسبت اندانش آموز  کليه است ضروري ، شود مي بيشتر روزها اين در بارمصرف يک ظروف مصرف که

 . کنند کمک بصري چهره به و اقدام ظروف اين موقع به آوري جمع

 کلید واژه :

   مدرسه - خانه  -بازيافت  جداسازي-  تفکيک - موزانآ دانش 

 دمهمق

 ريختني دور کاالهاي از دوباره استفاده معناي به بازيافت. نيست ريختني دور و فايده بي طبيعت در اي ماده هيچ

 با "کامال مواد اين.  نيستند ريختني دور ريزيم مي دور زباله اسم به هرروز که را چيزهايي از بسياري.  است

 و فلز ، شيشه ، کاغذ مثل.  کرد استفاده ها آن از دوباره انتو مي و اند آمده بدست اطرافمان محيط از که ارزشند

 اينکه بدون و راحتي بدون تواند مي ، کهنه کاغذ از کاغذ ساخت.  شوند مي بازيافت دوباره که پالستيک

 فقط ايران در متأسفانه. گردد شود مي تهيه درختان از که اي تازه کاغذ جانشين بدهد دست از را خود کيفيت

 مي تأمين درختان قطع با ما مصرفي کاغذهاي از زيادي قسمت بنابراين ، شوند مي بازيافت کاغذها درصد 01

 . شود مي قطع ساله 01 درخت اصله 01 کاغذ تن يک تهيه براي که بدانيم هم را اين و شود
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 امکان که غذايي مواد هاي مانده باقي يا پالستيک مثل شده تمام آن مفيد عمر که شود مي گفته موادي به زباله

 ، موش مثل موجوداتي شدن جمع باعث ها زباله در گرما و رطوبت وجود.دارد وجود آن از دوباره استفاده

 .دهند مي انتقال انسان به را مختلف هاي بيماري که شود مي...  و مگس

 .شوند مي تقسيم بيمارستاني و صنعتي ، خانگي ي دسته سه به ها زباله

 : ميشود تقسيم دسته سه به نيز خود که خانگي زباله ــ الف

 کود به را آنها توان مي که شود مي گفته سبزيجات و ميوه انواع پوست ، غذايي مواد پسماندهاي به:  تر زباله ــ

 .کرد تبديل

 تبديل جديد وسايل به بازيافت از پس آنها از کدام هر که پالستيک و فلز ، شيشه ، کاغذ مثل:  خشک زباله ــ

 .ندشو مي

 قرار حرارت و گرما معرض در چنانچه پيداست ها زباله نوع اين اسم از که طور همان:  خطرناک هاي زباله

 ...و ها کننده خوشبو و ها کش حشره ، ها باتري انواع مثل شد فراوانيخواهند خطرات بروز باعث بگيرند

 و سالمت به که شود مي گفته کارگاهي و صنعتي فعاليتهاي از مانده باقي هاي پسمانده به:  صنعتي زباله ــ ب

 از ناشي صنعتي ضايعات ديگر يا ها کارخانه از مانده باقي غذايي مواد مثل.  رسانند مي آسيب انسان بهداشت

 . کارگاهها
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 خانه و بيمارستانها ، درماني بهداشتي مراکز از و هستند آلوده "کامال ها زباله اين:  بيمارستاني زباله ــ ج

 داشت خواهد دنبال به بيماري انتقال جمله از خطرناک عواقب آنها با تماس که شوند مي آوري جمع انسالمند

 ... . و دارو هاي شيشه ، زخم چسب ، باند ، تيغ ، سرنگ مثل

  بیان مسئله

 با آنها. شد مي انجام مردم از برخي توسطه هند دهلي در ناقص صورت به عمل اين خورشيدي 0۹۲1 سال از

 .ميسوزاندند را آن در شده آوري جمع گاز ماه۲ مدت به اي بسته ظروف در حيواني فضوالت آوري جمع

 که است معروف. آورد مي وجود به گرم آب عمل اين مبناي بر پيش سال چهارصد ايران در بهايي شيخ حمام

 عبور انساني البفاض شمع کنار آن آب مخزن زير در بود اين آن دليل ميمانده گرم شمع يک توسط آنجا آب

 .است شده مي گرم حمام آن آب فاضالب آن از ناشي گازهاي شدن ور شعله با که ميکرده

 دفن محل نام به گودالهايي در نيستند بازيافت قابل که هايي زباله. شوند بازيافت توانند مي مواد اين از بعضي

 ها زباله کار اين با بنابراين شوند مي مانند ميرخ و له سپس و تکه تکه ابتدا ها زباله اين. شوند مي مدفون زباله

 گودالها اين تعداد بر روز به روز بايد دهيم ادامه بازيافت روند به نتوانيم اگر. کنند مي اشغال را کمتري فضاي

 .بيافزاييم

 درخت 00 بايد جديد، کاغذ تن يک توليد براي بدانيم که شود مى مشخص بيشتر زمانى بازيافت ضرورت

 سود درصد 01 انرژي و درصد ۲1 آب مصرف در کنيم تهيه کاغذ دوباره باطله کاغذ از اگر. کنيم راقطع ندتنوم
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 سال در کارخانه اولين کاغذ، بازيافت براى ايران ايمدر بوده موثر درصد 10 هوا آلودگى کنترل در و برده

 . شد تاسيس کرج در 0101

 صحيح مديريت با.  شود مي ريخته ها کالس همچنين و زمين يرو بر مدرسه در زيادي هاي زباله روزه هر    

 ايمني، شرايط در تربيت و تعليم . شود داده تحويل بازيافت مراکز به و شده آوري جمع تواند مي ها زباله اين

. است آموزان دانش اجتماعي و فردي مسلم حقوق از يکي درماني بهداشتي خدمات از برخوردار و بهداشتي

 ساخته آنها رواني و اجتماعي شخصيت و پذيرفته صورت کودکان تربيت و تعليم آن در که همدرس مکان

 کلي اصول. کند تامين را آنها سالمت و بهداشت ويژه به آموزان دانش رواني و جسمي نيازهاي بايد شود، مي

 تهويه و نور ارت،حر تامين زباله، و فاضالب صحيح دفع آشاميدني، آب تامين و تهيه قبيل از محيط بهداشت

 به. است آموزشي هاي محيط بهداشتي ضروريات از مدارس تمام در جوندگان و حشرات با مبارزه مناسب،

 در آموزشي هاي ريزي برنامه در بايد همواره آموزشي هاي محيط در بهداشتي شرايط بهبود که است دليل همين

 .گيرد قرار اولويت

 از حاصل مستقيم غير يا مستقيم طور به که ميشود گفته( فاضالب از غير)گاز و جامد،مايع مواد به پسماند

 ناپذير اجتناب آدمي روزمره زندگي در زباله توليد. ميشود تلقي زائد کننده توليد نظر واز بوده انسان فعاليت

 ريتمدي و کنترل بدون اگر زيست محيط به مواد اين ورود کنيم، مي توليد فراواني زايد مواد ما همه است،

 افراد سالمت و بهداشت افتادن خطر به و خاک هوا، آب، آلودگي محيط، شدن بدمنظره موجب باشد، صحيح

 توجه مورد است مجدد استفاده و بازيافت قابل که اي سرمايه عنوان به زباله امروزه است مسلم آنچه جامعه
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 منابع رفتن هدر از آن، از استفاده و بالهز در مواد دوباره بازيافت با دنيا کشورهاي از بسياري در و است خاصي

 کاهش براي اساسي اقدام گيرد، قرار توجه مورد آن بازيافت و زباله دفع از قبل بايد آنچه. کنند مي جلوگيري

 .است پذير امکان عمومي آگاهي باالبردن و مصرف الگوي دگرگوني با امر اين و است زباله توليد

  وضع موجودبیان 

.........................مدت ........سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم و هم اکنون اينجانب 

تصميم گرفتم با آموزشگاه............در خدمت دانش آموزان مي باشم. در سال تحصيلي اخير .........به عنوان 

موثري در اقتصاد مقاومتي دارد بر روي اين  توجه به اينکه بازيافت زباله در مدارس اهميت بسياري دارد و نقش

 بياموزم.  مسئله کار کنم و اهميت بازيافت زباله را به دانش آموزان

 هستند، فردا ساز جامعه که امروز کودکان شخصيت رشد و آموزش که است خاصي اجتماعي موقعيت مدرسه

. شود مي اداره و گذاري پايه نآ در رواني مساعد محيط و مطلوب فيزيکي فضاي آموزشي، صحيح هاي روش

 مدرسه در محيط بهداشت رعايت مدرسه، بهداشتي مسايل تاثيرگذارترين و ترين اساسي ترين، مهم از يکي

 استعدادها شکوفايي و آورده فراهم فنون و علوم يادگيري براي را زمينه بهداشتي و جذاب و زيبا مدرسه.. است

 امکان و رسانده حداقل به را فراگيري براي اشتياق و شوق نامناسب و غيربهداشتي مدرسه و کند مي تسهيل را

 و آلودگي و نظمي بي خستگي، مدرسه، نامطلوب فضاي که مدارسي در. دهد مي کاهش را بالندگي و پويايي

 .روست به رو جدي مشکل با آموزشي و تربيتي هاي برنامه و اهداف تحقق کند، مي القا را تحرکي بي
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. ندارد همراه به را مطلوب بازدهي مدارس گونه اين در آموزان دانش تالش و معلمان ناپذير خستگي زحمات

 تواند مي آموزان دانش سالمت تضمين ضمن مساله اين به جدي توجه و مدارس محيط بهداشت ارتقاي بنابراين

 .سازد مفيدتر را پرورشي و آموزشي هاي فعاليت

 

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 يت بازيافتکردن دانش آموزان به طرح مديرعالقمند 

 جزئی :اهداف 

 روش هاي عالقمند کردن دانش آموزان به طرح مديريت بازيافت هابررسي 

 روش هاي عالقمند کردن دانش آموزان به طرح مديريت بازيافتبکارگيري 

 با وضع مطلوب :مقایسه 

ان به طرح مديريت بازيافت در راستاي اقتصاد مقاومتي عالقمند و مقايسه با وضع مطلوب بايستي دانش آموزدر 

  ان را اجرا کنند .
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

 تر پسماند آموزشي واحد در. شوند مي تقسيم خشک و تر پسماند نوع دو به عموماً آموزشي، واحدهاي پسماند

 آلوده ديگر مواد به و نباشد خشک که است کاغذي يا روزنامه کاغذي، دستمال خوراکي، مانده باقي شامل

 مشق، دفتر افتاده، کار از التحرير لوازم .. .و تخته از مانده باقي گچ پودر درختان، شاخه و برگ مانند باشد شده

 و نايلوني هاي کيسه و ميوه آب و آب شير، نوشيدني جعبه و بطري شده، نوشته و نخور درد به کتاب يا جزوه

 قطعات کنسرو، قوطي اي، شيشه ظروف بودند، گرفته قرار آن در خوراکي مواد که پالستيکي و آلومينيومي

 خشک زباله مشابه، کاالهاي و شده اسقاط فلزي و آهني قطعات ده،افتا کار از الکترونيکي و برقي لوازم چوبي،

  .روند مي شمار به

 در خشک هاي زباله .شود فروش آماده تا شوند نگهداري انبار در و شده بندي تقسيم بايد ها زباله تمامي

 خريداري فتبازيا صنعتي واحد يک در باالتري قيمت با توانند مي مستقيماً شوند جداسازي درست که صورتي

 يکي تا داد قرار جداگانه سطل عدد دو ها اتاق در و مدرسه حياط در بايد امکانات کمبود صورت در .شوند

   باشد خشک زباله گرفتن قرار محل ديگري و تر زباله جهت

 آوری اطالعاتجمع 

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار این. شود می میسر روش چهار طریق از اغلب اطالعات گردآوری

 است الزم که دارند هایی ویژگی و ها کاربرد روش چهار این از یک هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 یا روشی چه که این. کنند کسب را کافی آشنایی ها روش این با پژوهش به اقدام و آغاز از پیش پژوهشگران

 می آوری جمع که اطالعاتی همه. دارد پژوهش آن هدف و عموضو به بستگی دارد کاربرد پژوهش در فنونی
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. نیستند شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده دیگر بیان به. نیستند چیزی رد یا اثبات برای الزم شواهد شود

 پس کنیم داوری رخدادی یا چیزی تغییرات ی درباره توانیم می وسیله بدان که هستند هایی داده شواهد

 .باشیم داشته قبول قابل شواهد باید چیزی رد یا اثبات برای

بنا بر این در این قسمت تصمیم گرفتم با دیگر همکاران ،دانش آموزان و اولیای آنها مصاحبه هایی داشته 

باشم.همچنین پرسشنامه ای تهیه نمودم و آن را در اختیار تنی چند از اولیا و همکاران قرار دادم تا از نظرات 

ایم. خودم نیز به جستجو در بین کتاب های مرجع و همچنین مقاالت و گزارشات علوم آنها استفاده نم

طرح بازیافت را در دانش آموزان اجرا تربیتی و مدیریت آموزشی پرداختم تا با ارائه راهکار های مناسب 

 بنا بر این در جلساتی دست به اقدامات زیر زده شد. نمایم.

 مذکور طرح هتوجی جهت معلمان با شورا تشکیل -

 مذکور طرح با ارتباط در آموزان دانش توجیه -

 مذکور طرح جهت آموزان مدیرودانش توسط دفاتر تهیه -

 هفته دریک سؤال یک وطرح زمینه این در پیشنهادی سؤاالتی طراحی -

 دانش اطالع جهت آموزشگاه بردیوار ونصب(  ها ایده بهترین)  ما های ایده الی ازالبه هایی پیام نوشتن -

 .دیگر های پایه آموزان

 دورریختنی ازمواد استفاده با آموزان دانش ساز دست وسایل از نمایشگاهی برپایی -
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 یافته های تحقیق

بخشی از زباله های شهری را زباله های مدارس تشکیل می دهند. توجه به زباله های مدارس و بازیافت مواد 

زیست محیطی، از نکته نظر ایجاد حس مسئولیت و روحیه صرف از این نوع زباله عالوه بر بعد اقتصادی و 

جویی در دانش آموزان، ایجاد نگرش مثبت نسبت به کاربرد زباله و ایجاد انگیزه جهت پاکسازی محیط حائز 

اهمیت است. از اجزاء زباله های مدارس، کاغذ باطله و پسمانده های غذایی سهم قابل توجهی را دارا بوده و 

و زنان سازندگی فردا هستند. تعلیم  ر بازیافت مورد توجه قرار گرفته اند.دانش آموزان امروز، مرداناز نکته نظ

جمعیت کثیری از کشور را شامل می شوند که  محصالن .و تربیت آنها روشنگر چراغ های تاریک آینده است

  .کنند بازیافت زباله های کشور ایجاد می اگر یاری کنند، سهم بسزایی در جمع آوری و

 :پیشنهادی های حل راه

 .آموزان دانش به نامه پرسش ی ارائه و تهیه

 زمینه این در متخصص افراد با مشورت

 راه بهترین انتخاب و شده ارائه کارها راه بررسی 

 مختلف های سایت به سرکشی و موضوع با مرتبط های نامه پایان مجالت، کتب، مطالعه 

 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 اندیشی در  آموزشگاه هم جلسات گزاریبر 
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 :  موقت طور به جدید راه انتخاب

 که آنجایی از اما. است بردباری و تمرین اندکی مستلزم ، جدید رویکرد یک شکوفایی که است بدیهی 

 متکی شناختی و رفتارگرایی مکتب و عملی های تجربه و علمی های بریافته بخش اثر آموزشی راهبردهای

 چه. کرد استفاده مفاهیم آموزش در بخش اطمینان و مناسب رویکردی عنوان به آن از توان می هستند،

 وقت هیچ آیا اما. هستیم خود های روش تغییر برای نو راهی دنبال به همیشه مدرسه در ما از بسیاری بسا،

 کنیم؟ استفاده مدرسه وضعیت بهبود جهت در را آن و کنیم ایجاد خودمان در را تغییر این ایم کرده سعی

 نظرم مورد های حل راه از تعدادی تا کردم سعی کردم، تحلیل و تجزیه را آورنده وجود به دالیل اینکه از بعد

 مذهبی و دینی های آموزه بر تکیه و کالس محیط حول بیشتر را خود های حل راه کردم سعی .کنم اجرا را

 دیگر از باید حل راه انتخاب در البته. بروم خطا هب کمتر و آورده دست به را بهتری نتایج تا دهم قرار

 و صبر با توانستم می من حاال. دهند یاری حلها راه صحیح اجرای در را من تا گرفتم می کمک نیز همکاران

 دیگر با را خود پیشنهادی های حل راه. بپردازم مشکالت بقیه برای حل راه انتخاب به بیشتر حوصله

 با آن مورد در و گذاشتم میان در منطقه آموزشی های گروه در دروس وهایوسرگر مدرسه در همکاران

 .کردند اعالم را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و کردم نظرخواهی ایشان

 اجرای راه حل ها

 بعد از برگزاري چند جلسه دستور العمل زير را به دانش آموزان دادم : 

 . کنيم هتهي بازيافت شخصي برنامه يک خودمان براي ــ

 . نرود هدر سفيد کاغذ تا بنويسيم را کاغذ روي دو هر است ممکن که جايي تا ــ
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 . ببنديم طناب با و بگذاريم هم روي را شوند نمي استفاده که مقواهايي و کارتن ، ها روزنامه ، مجالت ــ

 . نريزيم بيرون ها زباله همراه به را ها روزنامه

 : توجه

 . شود نمي بازيافت...  و مجالت از بعضي رنگي جلد ، ويزيت کارت مثل روغني کاغذهاي

 :زباله دفع های روش 

 آن روي و ريخته آن درون را ها زباله سپس ، کنند مي حفر هايي گودال ابتدا روش اين در:  بهداشتي دفن ــ0

 موش ، ها مگس جمعيت کاهش باعث بهداشتي دفن.  گيرد مي انجام هرروز عمل اين.  پوشانند مي خاک با را

 .شود مي موذي حشرات ديگر و ها

 از و سوزانند مي سوز زباله دستگاههاي در را ها زباله روش اين در:  سوز زباله دستگاههاي با زباله سوزاندن ــ۹

 .آيد مي بدست ها کارخانه برق ، آب بخار از حاصل انرژي از که کنند مي بخار را آب آمده بوجود گرماي

 يا و خالي هاي زمين در را ها زباله ، قديمي "کامال روش اين در:  هم روي ها زباله انباشتن يا کردن تلنبار ــ1

 شدن جمع ، بد بوي توليد ، آلودگي انتشار باعث کار اين که ريزند مي است سکه از خالي که هايي مکان

 .شود مي محيط آن چهره شدن زشت و موش ، سوسک مثل حشراتي

 شيوع يعني زباله دفن براي زمين کردن آلوده اوليه؛ مواد تهيه براي طبيعي منابع از فادهاست يعني زباله توليد

 .آن دفع و آوري جمع براي فراوان هزينه يعني و بيماري
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 .بازيافت دوم و زباله کمتر توليد اول: دارد وجود راه دو مشکل اين از جلوگيري براي

 ...کني نمي باور بکنيم؛ توانيم مي بزرگي کارهاي هچ ارزش بي زباله کيسه تا دو کردن جدا با ببين

 براي زمين تصرف از توانيم مي کار، اين نتيجه در که بينيم مي ما و شمارد مي فياض مهندس را بازيافت هاي فايده

 .شود زباله قبرستان زمين نگذاريم يعني کنيم؛ جلوگيري زباله دفن

 جويي صرفه کنيد باور اما شده، تکرار بارها کلمه اين که اين با. کنيم مي جويي صرفه هم انرژي و مواد مصرف در

 .است مهم خيلي انرژي در

 آلودگي و ها بيماري از.کنيم مي جلوگيري آيد، مي وجود به آن نتيجه در که آلودگي و زباله سوزاندن بد بوي از

 اسراف از خودداري ردمو در مذهبي وظيفه يک به که اين ضمن کنيم، مي جلوگيري هم کشاورزي خاک و آب

 .کنيم مي کمک کشورمان ملي منابع حفظ به و دهيم مي انجام هم نشيني شهر اخالقي کار يک کنيم، مي عمل

 استخراج هاي هزينه کاهش و توليد چرخه به مواد برگشت به که دهيم مي انجام هم بزرگ اقتصادي کار يک

 .دهد مي کاهش را دفن و ازشپرد انتقال، عمليات هم زباله سازي جدا.  کند مي کمک

   :کرد تقسيم دسته 1 به توان مي را مواد بازيافت طورکلي به

 بهداشتي مسايل رعايت و ضدعفوني شستشو، با فقط و فرآيندي گونه هيچ بدون که موادي بازيافت -اول دسته 

 . سالم اي شيشه هاي  بطري مانند هستند، مجدد استفاده قابل
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 مواد فلزات، خرده، شيشه مانند. شوند مي تبديل جديد مواد به فرآيند طي از پس که اديمو بازيافت -دوم دسته 

 . کاغذ و پالستيکي

 تجزيه مثل انرژي، بازيافت يا و کمپوست کود به فسادپذير زايد مواد تبديل مثل مواد، بازيافت -سوم دسته 

 (. بيوگاز) متان گاز توليد و فسادپذير زايد مواد هوازي بي

  زايد مواد بازيافت يايمزا 

 تجمع موجب و کند مي ايجاد را ناخوشايندي منظره فضاها، اشغال ضمن هم روي خشک هاي زباله تجمع

 مزيد نيز مشمئزکننده بوي چنين وهم آورد، مي فراهم نيز را بيماري ناقلين ساير و ها سوسک ريزي تخم حشرات،

 قبول قابل نيز اشتغال و اقتصاد سالمت، بهداشت، لحاظ از يدبا امر اين طلبد، مي را مناسب دفع و شده علت بر

 . باشد

 طبيعت چرخه به برگشت و تجزيه قابليت... و الستيک پالستيک، مثل مواد برخي که جا آن از است ذکر به الزم

 فتبازيا کار اين براي مناسب گزينه که شده دفع ديگر اي گونه به که است عاقالنه و صرفه به پس ندارند را

 . است( جديد مواد توليد و مجدد استفاده)

 زيست، محيط حفظ در بازيافت با که سازد مي خاطرنشان را نکته اين بازيافت مسأله به محيطي زيست نگاه اما

 زايدات دفن و تجمع صرف، را مفيد و مناسب فضاي و داريم برمي گام اطرافمان طبيعي و زيبا ظاهر حفظ

 . کنيم نمي
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( اول دسته بازيافت نوع از) مواد مجدد استفاده در را جامعه وافراد کودکان خالقيت حس بازيافت با توانيم مي ما

 و سبز فضاي مساحت به شوند مي( کاغذ توليد صرف که) درختان قطع کاهش با چنين هم. کنيم پويا و فعال نيز

 مضمون االسراف. )کنيم لعم اسالم مقدس شرع فرامين به ديگر عبارت به و کنيم کمک پاک هواي افزايش

 (  ...في

 زايدات، تفکيک که است بديهي پس باشد مي طبيعي و خدادادي هاي سرمايه بازگشت بازيافت، که آنجا از

 وما داشت خواهد جامعه خودکفايي و اقتصاد در مؤثري نقش طبيعت چرخه به ها آن بازگرداندن و آوري جمع

 مواد تهيه و بازيافت با مواقع اي پاره در حتي دهد، مي نجات کشورها ازساير واردات تاحدودي و وابستگي از را

 . گذاشت کشورها آن اقتصادي روند بر مثبتي تأثير و داد انجام نيز را کشورها ساير به صادرات توان مي

  مردم به بازيافت آموزش

 مديريت از ناشي هاي هزينه و زباله به شدن تبديل از پيش خشک ضايعات که است اين طرح اين از هدف

 و بازگردند مصرف و توليد چرخه به مجدداً هستند شده ريخته دور هاي  ثروت از مهمي بخش که بسماند

 حجم. کرد جلوگيري ملي هاي  ثروت و منابع از اي عمده بخش هدررفتن از توان مي تفکيک طرح با چنين هم

 . يابد مي کاهش زيادي مقدار به ها زباله جداسازي با شهري هاي زباله

 . است برگزارشده شهرداري سوي از بازيافت آموزش هاي کالس تهران مختلف نقاط در اکنون هم خوشبختانه
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 با مستقيم ارتباط و دهد مي افزايش را آن مزاياي و بازيافت پيرامون افراد آگاهي و اطالعات سطح آموزش،

 ازطريق آموزش همگاني، آموزش ه،چهر به چهره آموزش. دارد مبدأ از تفکيک طرح در مردم همکاري

 هدف سمت به و دهد مي تغيير را وشهروندان جامعه مردم نگرش و ديدگاه. . و بنر پوستر، عمومي، هاي رسانه

 دهد، مي سوق را است مبدأ از تفکيک و بازيافت زمينه در همکاري درجهت مناسب بينش ارتقاي که موردنظر

 . است برخوردار اي ويژه اولويت از عمومي هاي  آموزش و رساني اطالع رو اين از

 :   است ذيل هاي زمينه در فرهنگسازي نخست گام در چهره، به چهره آموزش عمده اهداف

  خشک زايدات ارزشمندي( 0

  کشور اقتصادي چرخه در بازيافت اهميت( ۹

 طبيعت در خشک هاي زباله رهايي مضرات( 1

  محيطي يستز هاي  آلودگي کاهش در بازيافت تأثير( 4

  زايي اشتغال ايجاد( 0

  ارزش بي خشک پسماندهاي ميزان کاهش( 6
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 شهرداري مناطق پوشش تحت هاي محدوده تمامي در مستمر آموزش بازيافت، سازمان مهم هاي  سياست از

 نياز ميان اين در ها آموزش اهميت شدن کمرنگ نيز و محالت محدوده از شهروندان مهاجرت به توجه با. است

 . است محسوس يادآوري هب

  آن محصوالت و پسماندها جداسازي 

 و اطالعات سطح بايد شود جلب خشک پسماند تفکيک پيرامون همکاري زمينه در مردم مشارکت که اين براي

 تا شده روشن وضوح به بايد بازيافت کامل و صحيح مفهوم يعني يابد افزايش بازيافت زمينه در مردم آگاهي

 . يابد تغيير ها نگرش

 جامعه مختلف سنين در آموزشي هاي کالس يا چهره به چهره آموزش با مهم اين به دستيابي براي

 و پوستر، عکس، فيلم، تهيه ها، رسانه ،(اداري و تجاري مراکز مساجد، ها، دانشگاه مدارس، ها، مهدکودک)

 . کرد تکميل را رساني اطالع توان مي آموزنده پمفلت يا دار پيام بنرهاي

 و صحيح ريزي برنامه با و کافي و مناسب امکانات ايجاد با شوند، همکاري آماده مردم و کند تغيير ديدگاه وقتي

 جهت البته شود، تقويت همکاري انگيزه تا. شود ارايه موقع به آوري جمع جهت مفيد خدمات بايد هدفمند

 . آزمود توان مي را مختلف راهکارهاي انگيزه ايجاد

 مواد تفکيک و بازيافت بهتر اجراي به زيادي حدود تا نيز شهروندان سازنده انتقادات و داتپيشنها نظرات،

 . کند مي کمک
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 طرح در. دهند نمي چنداني تراهميت و خشک هاي زباله جداسازي به ما کشور در مختلف شهرهاي شهروندان

 از را خود خشک هاي زباله تا شود مي درخواست ها آن از شود مي داده شهروندان به که هايي  آموزش با بازيافت

 انتقال و آوري جمع هاي ايستگاه در هزينه و وقت در جويي صرفه باعث که موضوع اين. کنند ترجدا هاي زباله

 صورت آن در جداسازي هيچ و گيرد مي صورت مخلوط صورت به خشک هاي زباله تفکيک) شود مي

 درتمامي(  ...و کاغذ فلز، شيشه،) است خاصي زباله به صوصمخ کدام هر که را مخازني بتوان اگر(. گيرد نمي

 . کرد آوري جمع مجزا صورت به را ها زباله توان مي قرارداد... و ها مغازه ادارات، مسکوني، مناطق

 برخي در حتي. است تر، صرفه با انساني نيروي نظر از نيز و اقتصادي نظر از خشک هاي زباله مجزاي آوري جمع

 حال در. کنند مي جداسازي به موظف را شهروندان مربوط نهادهاي اروپايي، پيشرفته و صنعتي کشورهاي از

 مردم تر بيش همکاري نيازمند که است شده داده قرار... و ادارات منازل، از برخي مدارس، در مخازن اين حاضر

 . است

 در مثال طور به ستند،ه برخوردار تري پايين کيفيت از توليدي محصوالت خشک ضايعات تفکيک از پس

 پالستيکي محصوالت ثانويه مواد افزودن و پالستيک ذوب و کردن خرد از پس پالستيک پردازش و تفکيک

 صورت به شدن خرد از پس کارتن و کاغذ.  شود مي توليد... و گلداني زير نوشابه، جعبه دمپايي، نظير جديدي

 . آيد  مي دست به استفاده قابل اما تر پايين کيفيت با و رکد رنگ به کارتن يا کاغذ محصول و آيند مي در خمير
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 بر عالوه توان مي بازيافت، نوين هاي  روش با که روي آن از است مشهور کثيف طالي به ما روزگار در زباله

 ما کشور در هنوز واقعيت اين اما کرد کمک کشورها يا شهرها اقتصاد به تدريجي نابودي از زيست محيط نجات

 .است نشده اجرا ستيدر به

 : طرح اهداف

 : کمی اهداف

  آموزان دانش کمک با مدارس شدن تميز    -0

 کشور اقتصاد به کمک    -۹

 : کیفی اهداف

 . شوند تفکيک شوند، ريخته در اينکه از قبل ها زباله اينکه به آموزان دانش يادگرفتن    -1

 آموزان دانش در  آن مخصوص هاي محل به ها زباله انداختن فرهنگ شدن نهادينه    -4

 : اجرا چگونگی

 دانش توسط آنها تفکيک و ها زباله آوري جمع همچنين و  مدرسه کردن تميز  به کمک کار اين از هدف

 سطل عدد۹0 تعدا ابتدا منظور بدين.  باشد مي اسفراين شهرستان در زباله بازيافت مراکز به آنها تحويل و آموزان

 روي.  دهيم مي قرار زباله سطل سه قسمت هر در.  دهيم مي قرار مدرسه جاي جاي در و شده تهيه بزرگ زباله

 :  شود مي نوشته بزرگ برگه روي زباله سطل هر
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   کاغذ هاي زباله مخصوص:  0 شماره سطل

 آهني هاي زباله مخصوص:  ۹ شماره سطل

 ( الستيکيپ ، اشاميدني ، خوراکي مواد)  ديگر هاي زباله مخصوص:  1 شماره سطل

ü     بريزند تفکيک به سطل سه اين در را خود هاي زباله  خواهيم مي محترم همکاران و اموزان دانش از  . 

ü     در و آوري جمع هرروز را اند شده ريخته مدرسه حيات در که هايي زباله که خواهيم مي اموزان دانش از 

 . بريزند سطل سه اين

ü     به بازيافت مراکز تحويل را آن و بسته محکم و برداشته را زباله سطل داخل يکپالست بار يک هفته دو هر 

 . دهيم مي بخش هر تفکيک

 : تامین نحوه و ها هزینه

 . شود مي تامين محل سه از که.  باشد مي آن بزرگ پالستيک و زباله سطل خريد شامل طرح اين هزينه

 آموزان دانش خود هاي کمک – 0

 درسهم مديريت هاي کمک -۹

 بازيافت مراکز هاي کمک – 1

 : بازخورد و ارزيابي و نظارت
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 را کار انجام قوت و ضعف نقاط و پرداخته طرح انجام نحوه و طرح ارزيابي به ماه هر طرح مجري عنوان به بنده

 . مدچسبان مي آموزان دانش به دادن آگاهي براي مدرسه بورد تخته روي بر را ارزيابي نتايج.  ردمميک بررسي

 بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (ارزیابی 

 نشان زیادی اشتیاق و در اصول درست مصرف کردن شده بیشترتفکیک زباله  به آموزان دانش دقت و توجه

بسیار  کردند می فکر خود افکار در تغییر به که آموزانی دانش تعداد آموزشگاه در حضور اواخر در. دادند می

تماس حضوری و تلفنی احساس رضایت می کردند. دیگر عوامل  بیشتر شده بود و اولیای آنها از طریق

آموزشی نیز از کار من بسیار خشنود شده بودند و سعی داشتند این مسئله را به کالس ها و مدارس دیگر 

 بسط و گسترش دهند.

 ضعف :نقاط 

 و کمبود امکانات برگزاری طرح نکردن برخی از دانش آموزانهمکرای 

 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 

  مدرسه در زباله از بهینه استفاده راهکارهای

 مدرسه و خانه در اموزان دانش سوي از باطله کاغذهاي آوري جمع براي فعاليت دادن ترتيب*
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 معين فواصل در محله و مدرسه باطله کاغذهاي آوري جمع براي زباله تفکيک و بازيافت سازمان با مذاکره*

 از باطله کاغذهاي تفکيک به ديگران تشويق براي محله و مدرسه در زيست محيط دوستدار هاي گروه تشکيل*

 ارک محل محله، خانه، در ها زباله ديگر

            محله در باطله کاغذهاي ويژه هاي سطل نصب براي نگاري نامه و مراجعه*

 بازيافت روند مشاهده براي سازمان اين از آموزان دانش بازديد دادن ترتيب و بازيافت سازمان با مذاکره*

 دو از ستفادها به آموزان دانش تشويق* بازيافتي دستي کارهاي کردن درست به آموزان دانش تشويق*کاغذ

 کنند مي استفاده که کاغذهايي روي

 حيات در آن اهميت و جنگل آن، تاريخچه و توليد چگونگي و کاغذ زباله، درباره پژوهشي هاي موضوع دادن*

 و اطالعات دادن براي...  و مدرسه محله، در نصب براي ديواري نشريه کردن درست* بازيافت زمين، کره بر

   ها زباله ديگر از آن تفکيک کاغذ، مصرف در جويي صرفه درباره مفيد راهکارهاي

 :اینکه نتیجه

 نگهداري و تعمير صرف که هزينه ريال ها ميليون از توان مي مدارس محيط بهداشت استانداردهاي رعايت با

 دهد، مي روي مدارس در که متعددي حوادث بروز از نيز و کرد جويي صرفه زيادي ميزان به شود، مي مدارس

 ناشي هاي معلوليت. نمود جلوگيري مدارس در عفوني هاي بيماري باالخص ها بيماري انتشار از و کرد يشگيريپ

 براي را مساعدي رواني فيزيکي، شرايط. داد کاهش را درماني و دارويي هاي هزينه. آورد پايين را حوادث از

  .کرد جلوگيري تحصيلي افت از و بخشيد بهبود را پرورش و آموزش کيفيت. کرد فراهم تربيت و تعليم
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