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 چکیده 

 اع یكی ا م داء اع عباله  دا،اعی مدظو  به  ا ش  موعی قمهدگ ا تقای    ا ش  موعان تنوید    موعش

   ا،آا ی عمی  پاک     ،آ  اشت  ط یعآ       ا،تای  گهد مدا س پسما د مدیمیآ    ا لیه های گا 

 مهم مسئله ای  ،اما دهی به  س آ تا  هیم  ،آ به  ،آ همه ا،آ الع  ا موضوع اهمیآ به تو ه با

 . پذیم  ا جا  الع  اقداما 

 یا گیمی های ظمقیآ اع ا،تفا ا تنك پسما دهای تفكیك  موعش بمای  موعان  ا ش ا تخاب اع هدف

      عیسآ محیط حفظ قمهدگ کم ن  ها یده  ا،تای     الدی    ی بم   ها گذا یارم    موعان  ا ش

 .  ا،آ بو ا  ا،تای  گهدا ی عمی  پاک     ،آ  اشت  ط یعآ

    دا،اعی  تفكیك به  موعان ت میم گمقتم طمحی  ا ا ما کدم که     ن  ا ش......... موعشگاا  .....ایدجا ب 

 اهدای با  موعشگمان ا عباله تفكیك طمح ا مای طی. شو د  تنوید    تمغیب  مد ،ه     تا ه  باعیاقتها

 ا ش     موعان  ا ش به م داء اع عباله باعیاقآ قمهدگ با  ابطه    بم شو هایی   عباله تفكیك های ،طل

 توضیحا       ا،تای  گهدا ی عمی  پاک     ،آ  اشت  ط یعآ   قوق طمح ا جا  ت وص     موع ان

 های ظمقیآ   امكا ا  تما  اع که بو   ای  بم م      ای  اقدا  پژ هی ،عی. ا ا شد ا ائه   ها به  ا الع 

 اع چهما به چهما  موعش که گیم  بهما پاک عمی   بیا  ،مان طمح بهتم چه هم ا مای  ا،تای    مو و 

 تولید کاهش به پسما دها اعیاقآبدا بم ای  چون ب.  مد می شما  به طمح ای  ا مای های بخش تاریمگذا تمی 
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 هوایی    ب تغییما    ای گلخا ه گاعهای کاهش ا ا مژی م مف کاهش ا محیطی عیسآ مدابع حفظ ا عباله

 ظم ف ای  موقع به    ی  مع به  س آ  ا ش  موع ان کلیه ا،آ ضم  ی ا کدد می کمك ها هتیده کاهش  

 . کددد کمك ب می چهما به   اقدا 

   مد ،ه - تا ه  -باعیاقآ   دا،اعی-  تفكیك - موعان  ا ش  :كلید واژه 

 

 مقدمه

     کاالهای اع   با ا ا،تفا ا معدای به باعیاقآ.  یسآ  یختدی       قایدا بی ط یعآ    ای ما ا هیچ

  موا ای .   یستدد  یختدی      یتیم می     عباله ا،م به هم  ع که  ا چیتهایی اع بسیا ی.  ا،آ  یختدی

 ا کاغذ مثل.  کم  ا،تفا ا ها  ن اع   با ا توان می   ا د  مدا بد،آ اطماقمان محیط اع که ا عشدد با "کامال

    احتی بد ن توا د می ا کهده کاغذ اع کاغذ ،اتآ.  شو د می باعیاقآ   با ا که پال،تیك   قلت ا شینه

 متأ،فا ه. گم   شو  می تهیه   تتان اع که ای تاعا کاغذ  ا نی  بدهد  ،آ اع  ا تو  کیفیآ ایدكه بد ن

 قطع با ما م مقی کاغذهای اع عیا ی قسمآ بدابمای  ا شو د می باعیاقآ کاغذها   بد 01 ققط ایمان   

 می قطع ،اله 11   تآ ابله 07 کاغذ ت  یك تهیه بمای که بدا یم هم  ا ای    شو  می تأمی    تتان

 . شو 

 که غذایی موا  های ما دا باقی یا پال،تیك مثل شدا تما   ن مفید عمم که شو  می گفته موا ی به عباله

 مثل مو و اتی شدن  مع باعث ها عباله    گمما    طوبآ   و . ا     و   ن اع   با ا ا،تفا ا امكان

 . هدد می ا تقال ا سان به  ا مختلف های بیما ی که شو  می...    مگس ا موش

 .شو د می تقسیم بیما ،تا ی   بدعتی ا ا گیت ی  ،ته ،ه به ها عباله
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 : مینو  تقسیم  ،ته ،ه به  یت تو  که تا گی عباله اا الف

 به  ا   ها توان می که شو  می گفته ، تیجا    میوا ا واع پو،آ ا غذایی موا  پسما دهای به:  تم عباله اا

 .کم  ت دیل کو 

  دید  ،ایل به باعیاقآ اع پس   ها اع کدا  هم که كپال،تی   قلت ا شینه ا کاغذ مثل:  تنك عباله اا

 .شو د می ت دیل

 قما  حما     گمما معمض    چدا چه پیدا،آ ها عباله  وع ای  ا،م اع که طو  همان:  تطم اک های عباله

 ...  ها کدددا توش و   ها کش حنما ا ها باتمی ا واع مثل شد قما ا یخواهدد تطما  بم ع باعث بگیم د

 به که شو  می گفته کا گاهی   بدعتی قعالیتهای اع ما دا باقی های پسما دا به:  بدعتی عباله اا ب

 ضایعا   یگم یا ها کا تا ه اع ما دا باقی غذایی موا  مثل.   ،ا دد می  ،یب ا سان بهداشآ   ،المآ

 . کا گاهها اع  اشی بدعتی

 تا ه   بیما ،تا ها ا   ما ی بهداشتی مماکت اع   هستدد  لو ا "کامال ها عباله ای :  بیما ،تا ی عباله اا ج

 تواهد    ال به بیما ی ا تقال  مله اع تطم اک عواقب   ها با تماس که شو د می    ی  مع ،المددان

 ... .    ا   های شینه ا عتم چسب ا با د ا تیغ ا ،م گ مثل  اشآ

 

 بیان مسئله 

   ها. شد می ا جا  مم   اع بمتی تو،طه هدد  هلی     اقص بو   به عمل ای  تو شیدی 0291 ،ال اع

 .میسوعا د د  ا  ن    شدا    ی  مع گاع ماا9 مد  به ای بسته ظم ف    حیوا ی قضوال     ی  مع با
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 که ا،آ معم ف.      می   و  به گم   ب عمل ای  م دای بم پیش ،ال چها بد ایمان    بهایی شیخ حما 

 ا سا ی قاضالب شمع کدا   ن  ب مختن عیم    بو  ای   ن  لیل میما دا گم  معش یك تو،ط   جا  ب

 .ا،آ شدا می گم  حما   ن  ب قاضالب  ن اع  اشی گاعهای شدن    شعله با که میكم ا ع و 

 محل  ا  به گو الهایی     یستدد باعیاقآ قابل که هایی عباله. شو د باعیاقآ توا دد می موا  ای  اع بعضی

 کا  ای  با بدابمای  شو د می ما دد تمیم   له ،پس   تكه تكه ابتدا ها عباله ای . شو د می مدقون عباله  ق 

 تعدا  بم   ع به   ع باید  هیم ا امه باعیاقآ    د به  توا یم اگم. کددد می اشغال  ا کمتمی قضای ها عباله

 .بیاقتاییم گو الها ای 

 شو  مى منخص بینتم عما ى ی عمی  پاک     ،آ  اشت  ط یعآ      ا،تای  گهدا  باعیاقآ ضم   

 کاغذ   با ا باطله کاغذ اع اگم. کدیم  اقطع تدومدد   تآ 01 باید  دیدا کاغذ ت  یك تولید بمای بدا یم که

 مورم   بد 71 هوا  لو گى کدتمل      بم ا ،و    بد 11 ا مژی     بد 91  ب م مف    کدیم تهیه

 . شد تا،یس کمج    0303 ،ال    کا تا ه ا لی  کاغذا باعیاقآ بماى مانای ایمد  بو ا

 مدیمیآ با.  شو  می  یخته ها کالس همچدی    عمی    ی بم مد ،ه    عیا ی های عباله   عا هم    

    تمبیآ   تعلیم . شو   ا ا تحویل باعیاقآ مماکت به   شدا    ی  مع توا د می ها عباله ای  بحیح

 ا تماعی   قم ی مسلم حقوق اع یكی   ما ی بهداشتی تدما  اع بمتو  ا    بهداشتی ایمدیا شمایط

   ا تماعی شخ یآ   پذیمقته بو   کو کان تمبیآ   تعلیم  ن    که مد ،ه مكان. ا،آ  موعان  ا ش

 تامی   ا   ها آ،الم   بهداشآ  یژا به  موعان  ا ش   ا ی    سمی  یاعهای باید شو ا می ،اتته   ها   ا ی

 تامی  عبالها   قاضالب بحیح  قع  شامید یا  ب تامی    تهیه ق یل اع محیط بهداشآ کلی ابول. کدد

 های محیط بهداشتی ضم  یا  اع مدا س تما      و دگان   حنما  با م ا عا مدا،با تهویه    و  حما  ا
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    باید هموا ا  موعشی های محیط    بهداشتی شمایط به و  که ا،آ  لیل همی  به. ا،آ  موعشی

 .گیم  قما  ا لویآ     موعشی های  یتی بم امه

 اع حابل مستقیم غیم یا مستقیم طو  به که مینو  گفته( قاضالب اع غیم)گاع    امدامایع موا  به پسما د

  اپذیم ا تداب می     عمما ع دگی    عباله تولید. مینو  تلقی عائد کدددا تولید  ظم  اع بو ا ا سان قعالیآ

 مدیمیآ   کدتمل بد ن اگم عیسآ محیط به موا  ای       کدیما می تولید قما ا ی عاید موا  ما همه ا،آا

 اقما  ،المآ   بهداشآ اقتا ن تطم به   تاک هواا  با  لو گی محیطا شدن بدمدظما مو ب باشدا بحیح

 تو ه مو   ا،آ مجد  ا،تفا ا   باعیاقآ قابل که ای ،ممایه عدوان به عباله امم عا ا،آ مسلم   چه  امعه

  قت  هد  اع  نا اع ا،تفا ا   عباله    موا    با ا باعیاقآ با   یا کنو های اع بسیا ی      ا،آ تابی

 بمای ا،ا،ی اقدا  گیم ا قما  تو ه مو    ن باعیاقآ   عباله  قع اع ق ل باید   چه. کددد می  لوگیمی مدابع

                  .ا،آ پذیم امكان عمومی  گاهی باالبم ن   م مف الگوی  گمگو ی با امم ای    ا،آ بالهع تولید کاهش

 توصیف وضعیت موجود 

،ال ا،آ که     موعش   پم  ش منغول تدمآ می باشم   هم اکدون به ........مد  ........................ایدجا ب 

ت میم گمقتم با تو ه به    ،ال تح یلی اتیم . تدمآ  ا ش  موعان می باشم   ............ موعشگاا .....عدوان 

اهمیآ بسیا ی      ا،تای  گهدا ی عمی  پاک     ،آ  اشت  ط یعآ   ایدكه باعیاقآ عباله    مدا س

 ا      قش مورمی    اقت ا  مقا متی  ا   بم   ی ای  مسئله کا  کدم   اهمیآ باعیاقآ عباله  ا به  ا ش 

 . موعا م بیاموع 

 هستددا قم ا ،اع  امعه که امم ع کو کان شخ یآ  شد    موعش که ا،آ تابی ا تماعی موقعیآ مد ،ه

. شو  می ا ا ا   گذا ی پایه  ن      ا ی مساعد محیط   مطلوب قیتیكی قضای  موعشیا بحیح های   ش

 مد ،ه    محیط بهداشآ  عایآ د ،هام بهداشتی مسایل تاریمگذا تمی    تمی  ا،ا،ی تمی ا مهم اع یكی
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 شكوقایی       ا قماهم قدون   علو  یا گیمی بمای  ا عمیده بهداشتی    ذاب   عی ا مد ،ه.. ا،آ

 حداقل به  ا قماگیمی بمای اشتیاق   شوق  امدا،ب   غیمبهداشتی مد ،ه   کدد می تسهیل  ا ا،تعدا ها

 تستگیا مد ،ها  امطلوب قضای که مدا ،ی   .  هد می کاهش  ا بالددگی   پویایی امكان    ،ا دا

  دی منكل با  موعشی   تمبیتی های بم امه   اهداف تحقد کددا می القا  ا تحمکی بی    لو گی    ظمی بی

 .  ،آ به   

.  دا   همماا به  ا مطلوب باع هی مدا س گو ه ای      موعان  ا ش تالش   معلمان  اپذیم تستگی عحما 

  موعان  ا ش ،المآ تضمی  ضم  مساله ای  به  دی تو ه   مدا س محیط بهداشآ ا تقای ای بدابم

  .،اع  مفیدتم  ا پم  شی    موعشی های قعالیآ توا د می

 

 

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 پسما د  موعشی  احد   . شو د می تقسیم تنك   تم پسما د  وع    به عموماً  موعشیا  احدهای پسما د

  لو ا  یگم موا  به     اشد تنك که ا،آ کاغذی یا   ع امه کاغذیا  ،تمال تو اکیا ما دا باقی ملشا تم

 اقتا اا کا  اع التحمیم لواع  .. .  تخته اع ما دا باقی گچ پو     تتانا شاته   بمگ ما دد باشد شدا

 کیسه   میوا  ب    ب یماش  وشید ی  ع ه   بطمی شداا  وشته    خو      به کتاب یا  ت ا مندا  قتم

 قوطی ایا شینه ظم ف بو  دا گمقته قما   ن    تو اکی موا  که پال،تیكی    لومیدیومی    ایلو ی های
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 کاالهای   شدا ا،قاط قلتی    هدی قطعا  اقتا اا کا  اع الكتم  یكی   بمقی لواع  چوبیا قطعا  کدسم ا

  .   د می شما  به تنك عباله منابها

    تنك های عباله .شو  قم ش  ما ا تا شو د  گهدا ی ا  ا       شدا بددی تقسیم باید ها بالهع تمامی

 باعیاقآ بدعتی  احد یك    باالتمی قیمآ با توا دد می مستقیماً شو د  دا،اعی   ،آ که بو تی

  ا  قما  اگا ه د ،طل عد     ها اتاق      مد ،ه حیاط    باید امكا ا  کم و  بو      .شو د تمیدا ی

 . باشد تنك عباله گمقت  قما  محل  یگمی   تم عباله  هآ یكی تا

 

 (:يك شواهد) اطالعات ارائه

 مناهداا م اح ها: اع ع ا تدد   ش چها  ای . شو  می میسم   ش چها  طمید اع اغلب اطالعا  گم    ی

 اقدا  ا،آ الع  که  ا  د هایی یژگی    ها کا بم    ش چها  ای  اع یك هم. ا قا    ا،دا     امه پم،ش

 یا   شی چه که ای . کددد کسب  ا کاقی  شدایی ها   ش ای  با پژ هش به اقدا     غاع اع پیش پژ هان

    ی  مع که اطالعاتی همه.  ا   پژ هش  ن هدف   موضوع به بستگی  ا   کا بم  پژ هی اقدا     قدو ی

 شواهد با متما ف( اطالعا ) ها  ا ا  یگم بیان به.  یستدد چیتی    یا ار ا  بمای الع  شواهد شو  می

  ا  ی  تدا ی یا چیتی تغییما  ی   با ا توا یم می  ،یله بدان که هستدد هایی  ا ا شواهد.  یستدد

 .باشیم  اشته ق ول قابل شواهد باید چیتی    یا ار ا  بمای پس کدیم

گم همكا ان ا ا ش  موعان   ا لیای   ها م اح ه هایی  اشته بدا بم ای     ای  قسمآ ت میم گمقتم با  ی

همچدی  پم،ندامه ای تهیه  مو      ن  ا    اتتیا  تدی چدد اع ا لیا   همكا ان قما   ا   تا اع  ظما  .باشم

تو    یت به  ستجو    بی  کتاب های مم ع   همچدی  مقاال    گتا شا  علو  .   ها ا،تفا ا  مایم
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مدیمیآ  موعشی پم اتتم تا با ا ائه  اهكا  های مدا،ب طمح باعیاقآ  ا     ا ش  موعان ا ما  تمبیتی  

 .بدا بم ای      لساتی  ،آ به اقداما  عیم ع ا شد.  مایم

 مذکو  طمح تو یه  هآ معلمان با شو ا تنكیل -

 مذکو  طمح با ا ت اط     موعان  ا ش تو یه -

 مذکو  طمح  هآ  موعان مدیم  ا ش تو،ط  قاتم تهیه -

 هفته   یك ،ؤال یك  طمح عمیده ای     پیندها ی ،ؤاالتی طماحی -

  ا ش اطالع  هآ  موعشگاا بم یوا     ب(  ها ایدا بهتمی )  ما های ایدا الی اعالبه هایی پیا   وشت  -

 . یگم های پایه  موعان

     یختدی اعموا  ا اا،تف با  موعان  ا ش ،اع  ،آ  ،ایل اع  ماینگاهی بمپایی -

 

 يافته های تحقیق

تو ه به عباله های مدا س   باعیاقآ موا  . بخنی اع عباله های شهمی  ا عباله های مدا س تنكیل می  هدد

اع ای   وع عباله عال ا بم بعد اقت ا ی   عیسآ محیطیا اع  كته  ظم ایجا  حس مسئولیآ     حیه بمف 

مش مث آ  س آ به کا بم  عباله   ایجا  ا گیتا  هآ پاکساعی محیط حائت  ویی     ا ش  موعانا ایجا   گ

اع ا تاء عباله های مدا سا کاغذ باطله   پسما دا های غذایی ،هم قابل تو هی  ا  ا ا بو ا   . اهمیآ ا،آ

تعلیم . تدد  ع ان ،اع دگی قم ا هس  ا ش  موعان امم عا مم ان.اع  كته  ظم باعیاقآ مو   تو ه قما  گمقته ا د
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 معیآ کثیمی اع کنو   ا شامل می شو د که  مح الن .  تمبیآ   ها   شدگم چماغ های تا یك  یددا ا،آ

 .باعیاقآ عباله های کنو  ایجا  می کددد اگم یا ی کدددا ،هم بستایی     مع    ی  

  

 :پیشنهادی های حل راه

 . موعان  ا ش به  امه پم،ش ی ا ائه   تهیه

 عمیده ای     متخ ص ما اق با منو  

  اا بهتمی  ا تخاب   شدا ا ائه کا ها  اا بم ،ی 

 مختلف های ،ایآ به ،مکنی   موضوع با ممت ط های  امه پایان مجال ا کتبا مطالعه 

  موعان  ا ش  قتا  مناهدا 

 ا دینی      موعشگاا هم  لسا  بمگتا ی 

 

 :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 که   جایی اع اما. ا،آ بم با ی   تممی  ا دکی مستلت  ا  دید   یكم  یك شكوقایی که ا،آ بدیهی 

 متكی شداتتی    قتا گمایی مكتب   عملی های تجمبه   علمی های بمیاقته بخش ارم  موعشی  اه م های

 چه. کم  ا،تفا ا مفاهیم  موعش    بخش اطمیدان   مدا،ب   یكم ی عدوان به  ن اع توان می هستددا

  قآ هیچ  یا اما. هستیم تو  های   ش تغییم بمای  و  اهی    ال به همینه مد ،ه    ما اع بسیا ی بساا

 کدیم؟ ا،تفا ا مد ،ه  ضعیآ به و   هآ     ا  ن   کدیم ایجا  تو مان     ا تغییم ای  ایم کم ا ،عی
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  ظم  مو   های حل  اا اع تعدا ی تا کم   ،عی کم  ا تحلیل   تجتیه  ا     دا   و  به  الیل ایدكه اع بعد

 مذه ی    یدی های  موعا بم تكیه   کالس محیط حول بینتم  ا تو  های حل  اا کم   ،عی .کدم ا ما  ا

  یگم اع باید حل  اا ا تخاب    ال ته. بم   تطا به کمتم       ا  ،آ به  ا بهتمی  تایج تا  هم قما 

   ب م با توا ستم می م  حاال.  هدد یا ی حلها  اا بحیح ا مای    ا  م  تا گمقتم می کمك  یت همكا ان

  یگم با  ا تو  پیندها ی های حل  اا. بپم اع  منكال  بقیه بمای حل  اا ا تخاب به بینتم حوبله

 با  ن مو        گذاشتم میان    مدطقه  موعشی های گم ا       س  ،مگم های مد ،ه    همكا ان

 .کم  د اعال   ا تو  مساعد  ظم همگی توش ختا ه   کم    ظمتواهی اینان

 

 اجرای راه حل ها

 :بعد اع بمگتا ی چدد  لسه  ،تو  العمل عیم  ا به  ا ش  موعان  ا    

 . کدیم تهیه باعیاقآ شخ ی بم امه یك تو مان بمای اا

 .  م   هد  ،فید کاغذ تا بدویسیم  ا کاغذ   ی    هم ا،آ ممك  که  ایی تا اا

 . ب ددیم طداب با   بگذا یم هم   ی  ا شو د  می ا،تفا ا که مقواهایی   کا ت  ا ها   ع امه ا مجال  اا

 .  میتیم بیم ن ها عباله همماا به  ا ها   ع امه

 : توجه

 . شو   می باعیاقآ...    مجال  اع بعضی   گی  لد ا  یتیآ کا   مثل   غدی کاغذهای
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 :زباله دفع های روش 

   ی    یخته  ن    ن  ا ها عباله ،پس ا کددد می حفم هایی گو ال ابتدا   ش ای    :  بهداشتی  ق  اا0

 ا ها مگس  معیآ کاهش باعث بهداشتی  ق .  گیم  می ا جا  هم  ع عمل ای .  پوشا دد می تاک با  ا  ن

 .شو  می موذی حنما   یگم   ها موش

   ،وعا دد می ،وع عباله  ،تگاههای     ا ها عباله   ش ای    :  ،وع لهعبا  ،تگاههای با عباله ،وعا دن اا2

 . ید می بد،آ ها کا تا ه بمق ا  ب بخا  اع حابل ا مژی اع که کددد می بخا   ا  ب  مدا بو و  گممای اع

   تالی های عمی      ا ها عباله ا قدیمی "کامال   ش ای    :  هم   ی ها عباله ا  اشت  یا کم ن تلد ا  اا3

 شدن  مع ا بد بوی تولید ا  لو گی ا تنا  باعث کا  ای  که  یت د می ا،آ ،كه اع تالی که هایی مكان یا

 .شو  می محیط  ن چهما شدن عشآ   موش ا ،و،ك مثل حنماتی

 شیوع ییعد عباله  ق  بمای عمی  کم ن  لو ا ا لیه؛ موا  تهیه بمای ط یعی مدابع اع ا،تفا ا یعدی عباله تولید

 . ن  قع      ی  مع بمای قما ان هتیده یعدی   بیما ی

 .باعیاقآ       عباله کمتم تولید ا ل:  ا     و   اا    منكل ای  اع  لوگیمی بمای

 ...کدی  می با   بكدیم؛ توا یم می بت گی کا های چه ا عش بی عباله کیسه تا    کم ن  دا با ب ی 
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 عمی  ت مف اع توا یم می کا ا ای   تیجه    که بیدیم می ما   شما   می یاضق مهددس  ا باعیاقآ های قایدا

 .شو  عباله ق م،تان عمی   گذا یم یعدی کدیم؛  لوگیمی عباله  ق  بمای

 کدید با   اما شداا تكما  با ها کلمه ای  که ای  با. کدیم می  ویی بمقه هم ا مژی   موا  م مف   

 .ا،آ ممه تیلی ا مژی     ویی بمقه

  لو گی   ها بیما ی اع.کدیم می  لوگیمی  یدا می   و  به  ن  تیجه    که  لو گی   عباله ،وعا دن بد بوی اع

 اع تو  ا ی مو      مذه ی  ظیفه یك به که ای  ضم  کدیما می  لوگیمی هم کنا  عی تاک    ب

 کمك کنو مان ملی مدابع حفظ به    هیم می ا جا  هم  نیدی شهم اتالقی کا  یك کدیما می عمل ا،ماف

 .کدیم می

 ا،تخماج های هتیده کاهش   تولید چمته به موا  بمگنآ به که  هیم می ا جا  هم بت گ اقت ا ی کا  یك

 . هد می کاهش  ا  ق    پم اعش ا تقالا عملیا  هم عباله ،اعی  دا.  کدد می کمك

   :کم  تقسیم  ،ته 3 به توان می  ا موا  باعیاقآ طو کلی به

 مسایل  عایآ   ضدعفو ی شستنوا با ققط   قم یددی گو ه هیچ بد ن که موا ی باعیاقآ -ا ل  ،ته 

 . ،الم ای شینه های  بطمی ما دد هستددا مجد  ا،تفا ا قابل بهداشتی

 قلتا ا تم اا شینه ما دد. شو د می ت دیل  دید موا  به قم یدد طی اع پس که موا ی باعیاقآ -     ،ته 

 . کاغذ   پال،تیكی وا م

 تجتیه مثل ا مژیا باعیاقآ یا   کمپو،آ کو  به قسا پذیم عاید موا  ت دیل مثل موا ا باعیاقآ -،و   ،ته 

 (. بیوگاع) متان گاع تولید   قسا پذیم عاید موا  هواعی بی
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  زايد مواد بازيافت مزايای 

 تجمع مو ب   کدد می ایجا   ا شایددی اتو مدظما قضاهاا اشغال ضم  هم   ی تنك های عباله تجمع

  یت منمئتکدددا بوی چدی   هم     ا می قماهم  یت  ا بیما ی  اقلی  ،ایم   ها ،و،ك  یتی تخم حنما ا

  یت اشتغال   اقت ا  ،المآا بهداشآا لحاظ اع باید امم ای  طل دا می  ا مدا،ب  قع   شدا علآ بم متید

 . باشد ق ول قابل

 چمته به بمگنآ   تجتیه قابلیآ...   ال،تیك پال،تیكا مثل موا  بمتی که  ا  ن اع ،آا ذکم به الع 

 کا  ای  بمای مدا،ب گتیده که شدا  قع  یگم ای گو ه به که ا،آ عاقال ه   بمقه به پس  دا  د  ا ط یعآ

 . ا،آ(  دید موا  تولید   مجد  ا،تفا ا) باعیاقآ

 عیسآا محیط حفظ    باعیاقآ با که ،اع  می تاطم نان  ا  كته ای  قآباعیا مسأله به محیطی عیسآ  گاا اما

 عایدا   ق    تجمع بمفا  ا مفید   مدا،ب قضای    ا یم بممی گا  اطماقمان ط یعی   عی ا ظاهم حفظ

 . کدیم  می

  ،ته یاقآباع  وع اع) موا  مجد  ا،تفا ا     ا  امعه  اقما  کو کان تالقیآ حس باعیاقآ با توا یم می ما

 مساحآ به شو د می( کاغذ تولید بمف که)   تتان قطع کاهش با چدی  هم. کدیم پویا   قعال  یت( ا ل

. کدیم عمل ا،ال  مقدس شمع قمامی  به  یگم ع ا   به   کدیم کمك پاک هوای اقتایش   ، ت قضای

 (  ...قی مضمون اال،ماف)

 عایدا ا تفكیك که ا،آ بدیهی پس باشد می ط یعی   یتدا ا  های ،ممایه باعگنآ باعیاقآا که   جا اع

  اشآ تواهد  امعه تو کفایی   اقت ا     مؤرمی  قش ط یعآ چمته به ها  ن باعگم ا دن      ی  مع



 .فایل برای مشاهده است ین ا

 .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید  

15

 

 تهیه   باعیاقآ با مواقع ای پا ا    حتی  هدا می  جا  کنو ها اع،ایم  ا  ا  تاحد  ی    ابستگی اع  ا  ما

 . گذاشآ کنو ها  ن اقت ا ی    د بم مث تی تأریم    ا  ا جا   یت  ا کنو ها ،ایم به ا با   توان می موا 

  مردم به بازيافت آموزش

 مدیمیآ اع  اشی های هتیده   عباله به شدن ت دیل اع پیش تنك ضایعا  که ا،آ ای  طمح ای  اع هدف

   باعگم  د م مف   تولید چمته هب مجد اً هستدد شدا  یخته     های  رم   اع مهمی بخش که بسما د

 حجم. کم   لوگیمی ملی های  رم     مدابع اع ای عمدا بخش هد  قت  اع توان می تفكیك طمح با چدی  هم

 . یابد می کاهش عیا ی مقدا  به ها عباله  دا،اعی با شهمی های عباله

 . ا،آ بمگتا شدا شهم ا ی وی، اع باعیاقآ  موعش های کالس تهمان مختلف  قاط    اکدون هم توش ختا ه

 با مستقیم ا ت اط    هد می اقتایش  ا  ن متایای   باعیاقآ پیمامون اقما   گاهی   اطالعا  ،طح  موعشا

 اعطمید  موعش همگا یا  موعش چهماا به چهما  موعش.  ا   م دأ اع تفكیك طمح    مم   همكا ی

 هدف ،مآ به    هد می تغییم  ا  شهم  دان  امعه مم    گمش    یدگاا. .   بدم پو،تما عمومیا های  ،ا ه

 ،وق  ا ا،آ م دأ اع تفكیك   باعیاقآ عمیده    همكا ی    هآ مدا،ب بیدش ا تقای که مو   ظم

 . ا،آ بمتو  ا  ای  یژا ا لویآ اع عمومی های   موعش    ،ا ی اطالع    ای  اع  هدا می

 :   ا،آ ذیل های عمیده    قمهدگساعی  خسآ گا     چهماا به چهما  موعش عمدا اهداف

  تنك عایدا  ا عشمددی( 0

  کنو  اقت ا ی چمته    باعیاقآ اهمیآ( 2

 ط یعآ    تنك های عباله  هایی مضما ( 3
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  محیطی عیسآ های   لو گی کاهش    باعیاقآ تأریم( 4

  عایی اشتغال ایجا ( 1

  ا عش بی تنك پسما دهای میتان کاهش( 6

 شهم ا ی مداطد پوشش تحآ های محد  ا تمامی    مستمم  موعش باعیاقآا ،اعمان مهم های  ،آ،یا اع

 میان ای     ها  موعش اهمیآ شدن کمم گ  یت   محال  محد  ا اع شهم  دان مها م  به تو ه با. ا،آ

 . ا،آ محسوس یا    ی به  یاع

  آن محصوالت و پسماندها جداسازی 

 اطالعا  ،طح باید شو   لب تنك پسما د تفكیك پیمامون همكا ی عمیده     مم  منا کآ که ای  بمای

 شدا   ش   ضوح به باید باعیاقآ کامل   بحیح مفهو  یعدی یابد اقتایش باعیاقآ عمیده    مم    گاهی  

 . یابد تغییم ها  گمش تا

  امعه مختلف دی ،     موعشی های کالس یا چهما به چهما  موعش با مهم ای  به  ،تیابی بمای

   پو،تما عكسا قیلما تهیه هاا  ،ا ه ا(ا ا ی   تجا ی مماکت مسا دا هاا  ا نگاا مدا سا هاا مهدکو ک)

 . کم  تكمیل  ا  ،ا ی اطالع توان می  موع دا پمفلآ یا  ا  پیا  بدمهای

 بحیح  یتی بم امه با   یکاق   مدا،ب امكا ا  ایجا  با شو دا همكا ی  ما ا مم     کدد تغییم  یدگاا  قتی

  هآ ال ته شو ا تقویآ همكا ی ا گیتا تا. شو  ا ایه موقع به    ی  مع  هآ مفید تدما  باید هدقمدد  

 .  عمو  توان می  ا مختلف  اهكا های ا گیتا ایجا 
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 موا  یكتفك   باعیاقآ بهتم ا مای به عیا ی حد   تا  یت شهم  دان ،اع دا ا تقا ا    پیندها ا   ظما ا

 . کدد می کمك

   .  هدد  می چددا ی تماهمیآ   تنك های عباله  دا،اعی به ما کنو     مختلف شهمهای شهم  دان

 تنك های عباله تا شو  می   توا،آ ها  ن اع شو  می  ا ا شهم  دان به که هایی   موعش با باعیاقآ طمح

  مع های ایستگاا    هتیده    قآ     ویی قهبم باعث که موضوع ای . کددد تم دا های عباله اع  ا تو 

  ن     دا،اعی هیچ   گیم  می بو   مخلوط بو   به تنك های عباله تفكیك) شو  می ا تقال      ی

(  ...  کاغذ قلتا شینها) ا،آ تابی عباله به مخ وص کدا  هم که  ا مخاع ی بتوان اگم(. گیم   می بو  

 . کم     ی  مع مجتا بو   به  ا ها عباله توان می قما  ا ...   ها مغاعا ا ا ا ا مسكو یا مداطد   تمامی

    حتی. ا،آ تما بمقه با ا سا ی  یم ی  ظم اع  یت   اقت ا ی  ظم اع تنك های عباله مجتای    ی  مع

. کددد می  دا،اعی به موظف  ا شهم  دان ممبوط  ها های ا  پاییا پینمقته   بدعتی کنو های اع بمتی

 همكا ی  یاعمدد که ا،آ شدا  ا ا قما ...   ا ا ا  مداعلا اع بمتی مدا سا    مخاعن ای  حاضم حال   

 . ا،آ مم   تم بیش

    مثال طو  به هستددا بمتو  ا  تمی پایی  کیفیآ اع تولیدی مح وال  تنك ضایعا  تفكیك اع پس

 پال،تیكی مح وال  را ویه موا  قت  نا   پال،تیك ذ ب   کم ن تم  اع پس پال،تیك پم اعش   تفكیك

 بو   به شدن تم  اع پس کا ت    کاغذ.  شو  می تولید...   گلدا ی عیم  وشابها  ع ه  مپاییا  ظیم  دیدی

 .  ید  می  ،آ به ا،تفا ا قابل اما تم پایی  کیفیآ با   کد    گ به کا ت  یا کاغذ مح ول    یدد می    تمیم
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 بم عال ا توان می باعیاقآا  وی  های    ش با که   ی  ن اع ا،آ منهو  کثیف طالی هب ما   عگا     عباله

 کنو     هدوع  اقعیآ ای  اما کم  کمك کنو ها یا شهمها اقت ا  به تد یجی  ابو ی اع عیسآ محیط  جا 

 .ا،آ  ندا ا ما   ،تی به ما

 : طرح اهداف

 : كمی اهداف

   موعان  ا ش کمك با مدا س شدن تمیت    -0

 کنو  اقت ا  به کمك    -2

 : كیفی اهداف

 . شو د تفكیك شو دا  یخته    ایدكه اع ق ل ها عباله ایدكه به  موعان  ا ش یا گمقت     -3

  موعان  ا ش      ن مخ وص های محل به ها عباله ا داتت  قمهدگ شدن  ها یده    -4

 : ا ما چگو گی

  ا ش تو،ط   ها تفكیك   ها عباله    ی  مع همچدی     مد ،ه کم ن تمیت  به کمك کا  ای  اع هدف

 عد 20 تعدا ابتدا مدظو  بدی .  باشد می ا،فمای  شهم،تان    عباله باعیاقآ مماکت به   ها تحویل    موعان

 می قما  عباله ،طل ،ه قسمآ هم   .   هیم می قما  مد ،ه  ای  ای      شدا تهیه بت گ عباله ،طل

 :  شو  می  وشته بت گ بمگه   ی عباله ،طل هم ی  .   هیم

   کاغذ های عباله مخ وص:  0 شما ا ،طل
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  هدی های عباله مخ وص:  2 شما ا ،طل

 ( پال،تیكی ا اشامید ی ا تو اکی موا )   یگم های عباله مخ وص:  3 شما ا ،طل

ü     بمیت د تفكیك به ،طل ،ه ای      ا تو  های عباله  تواهیم می محتم  همكا ان   اموعان  ا ش اع  . 

ü     ی  مع هم  ع  ا ا د شدا  یخته مد ،ه حیا     که هایی عباله که تواهیم می اموعان  ا ش اع      

 . بمیت د ،طل ،ه ای    

ü     باعیاقآ مماکت تحویل  ا  ن   بسته محكم   بم اشته  ا عباله ،طل  اتل پال،تیك با  یك هفته    هم 

 .  هیم می بخش هم كتفكی به

 : تامی   حوا   ها هتیده

 . شو  می تامی  محل ،ه اع که.  باشد می  ن بت گ پال،تیك   عباله ،طل تمید شامل طمح ای  هتیده

  موعان  ا ش تو  های کمك – 0

 مد ،ه مدیمیآ های کمك -2

 باعیاقآ مماکت های کمك – 3

 : بازخورد و ارزیابی و نظارت

 کا  ا جا  قو    ضعف  قاط   پم اتته طمح ا جا   حوا   طمح ا عیابی به ماا هم طمح یمجم عدوان به بددا

 می  موعان  ا ش به  ا ن  گاهی بمای مد ،ه بو   تخته   ی بم  ا ا عیابی  تایج.  م  میك بم ،ی  ا

 .  دچس ا 
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 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری

  نان عیا ی اشتیاق      ابول   ،آ م مف کم ن شدا متفكیك عباله بینت به  موعان  ا ش  قآ   تو ه

بسیا   کم  د می قكم تو  اقكا     تغییم به که  موعا ی  ا ش تعدا   موعشگاا    حضو  ا اتم   .  ا  د می

 یگم عوامل . بینتم شدا بو    ا لیای   ها اع طمید تماس حضو ی   تلفدی احساس  ضایآ می کم  د

بسیا  تندو  شدا بو  د   ،عی  اشتدد ای  مسئله  ا به کالس ها   مدا س  یگم   موعشی  یت اع کا  م 

 .بسط   گستمش  هدد

  مدرسه در زباله از بهینه استفاده راهکارهای

 مد ،ه   تا ه    اموعان  ا ش ،وی اع باطله کاغذهای    ی  مع بمای قعالیآ  ا ن تمتیب*

 معی  قوابل    محله   مد ،ه باطله کاغذهای    ی  مع بمای عباله تفكیك   باعیاقآ ،اعمان با مذاکما*

 باطله کاغذهای تفكیك به  یگمان تنوید بمای محله   مد ،ه    عیسآ محیط   ،تدا  های گم ا تنكیل*

 کا  محل محلها تا ها    ها عباله  یگم اع

            محله    باطله کاغذهای  یژا های ،طل   ب بمای  گا ی  امه   مما عه*

 باعیاقآ    د مناهدا بمای ،اعمان ای  اع  موعان  ا ش باع ید  ا ن تمتیب   باعیاقآ ،اعمان با مذاکما*
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    اع ا،تفا ا به  موعان  ا ش تنوید* باعیاقتی  ،تی کا های کم ن   ،آ به  موعان  ا ش تنوید*کاغذ

 کددد می ا،تفا ا که کاغذهایی   ی

 حیا      ن اهمیآ    دگل  نا تا یخچه   تولید چگو گی   کاغذ عبالها ا  با  پژ هنی های موضوع  ا ن*

   اطالعا   ا ن بمای...    مد ،ه محلها      ب بمای  یوا ی  نمیه کم ن   ،آ* باعیاقآ عمی ا کما بم

   ها عباله  یگم اع  ن تفكیك کاغذا م مف     ویی بمقه   با ا مفید  اهكا های

 

 :گیری نتیجه

  گهدا ی   تعمیم بمف که هتیده  یال ها میلیون اع توان می مدا س محیط بهداشآ ا،تا دا  های آ عای با

  هدا می   ی مدا س    که متعد ی حوا ث بم ع اع  یت   کم   ویی بمقه عیا ی میتان به شو ا می مدا س

 های معلولیآ.  مو   لوگیمی مدا س    عفو ی های بیما ی باالتص ها بیما ی ا تنا  اع   کم  پینگیمی

  ا مساعدی   ا ی قیتیكیا شمایط.  ا  کاهش  ا   ما ی    ا  یی های هتیده.      پایی   ا حوا ث اع  اشی

.کم   لوگیمی تح یلی اقآ اع   بخنید به و   ا پم  ش    موعش کیفیآ. کم  قماهم تمبیآ   تعلیم بمای
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  منابع

 شما ا پدجما ،ال ا(  0389)  وا ق ل ایدتم ی مجله ا( 0389)  ایمان    مد   ن و وا ا ا میتما ا ا  ا کی -

  06 ص ا 14

  بیم،تا های ،و        های پایه  موعان  ا ش شداتتی  امعه بم ،ی(  0381)  ممتضی ا  ژا  باقمی -

  نکمما هدم با شهید  ا نگاا ا 0381 ا،ال ا شد کا شدا،ی  امه پایان ا کممان شهم پسما ه

   ی  اابعا (  0391) ممتضی ،ید ا شاهم  ی حسیدی -

  ا نگاا ا 0376 ،ال ا ا شد کا شدا،ی  امه پایان ا  و وا ان    پژ هنی(  0376)  محمد ضا ا حید ی -

  منهد قم  ،ی

 .   ذایل اتالقی شداتتی  امعه بم ،ی ا( 0387) ا  یس عا اا تسم ی -
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 اع ای  مو ه میان    کجم ی     ومی احساس با  یددا ی  ابطه ،یبم  ا( 0387)  حسی  ،ید عا ا ،ماج -

  63 ص ا 63  شما ا ا 06 ،ال ایمانا ا تماعی مسائل مجله  ا نجویانا

   یل چاپ تهمانا ا عشیابیا   گیمی ا داعا   شهای ا( 0378)  اک م علی ا ،یف -

  کیهانا  نم تهمانا ا لا  لد تماعیاا  علو  تط یقی المعا ف  ایمة ا( 0377)  علیمضا مهما شایان -

    ا ا ایمان شدا،ی  امعه مجله ا ایمان     یددا ی ،دجش بمای مدلی ا(  0384)  علیمضا ع دا شجاعی -

  0 ی شما ا ا شنم ی

 ا پدجم ،ال ا 0388 ،ال  وا ق ل ایدتم ی مجله  ذایل اتالقیا   مد حقیقآ ا( 0388) مسعو  ا شكوهی -

    14-06 ص ا 14 شما ا

    ا تنا ا  ،هامی شمکآ تهمانا ا ها پدداشآ   کا ها   کدد ا( 0372) قماممع پو ا  قیع -


