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 ها ترین یافتهمهم

 خانگی کمتر از حد انتظار بوده است. هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان آگاهی )شناخت( میزان -1

خانگی کمی بیش از حد انتظار  هایزباله بازیافت به دختر نسبت احساس )عواطف مثبت( دانشجویان میزان -2

 بوده است.

 خانگی کمتر از حد مورد انتظار بوده است. هایزباله بازیافت به تر نسبتدخ دانشجویان رفتار میزان -3

 قبول )متوسط( قرار دارد.خانگی در حد قابل هایوضعیت نگرش دانشجویان دختر نسبت به بازیافت زباله -9

کترونیکی خانگی، تلویزیون و کم اهمیت ترین آن پُست ال هایزباله بازیافت به نسبت خبر مهمترین منبع کسب -5

 است. بوده

 خانگی دارند. هایتری نسبت به بازیافت زبالهدانشجویان جدید نسبت به دانشجویان قبلی نگرش مثبت -3

ارشد و دکترا( نتوانست باعث ایجاد تفاوت در میزان نگرش گانه )کارشناسی، کارشناسیمقاطع تحصیلی سه -7

 نسبت به بازیافت در پاسخگویان گردد.

ت به بازیافت در دو گروه مجردین و متأهلین در یک سطح است و تفاوت چندانی به لحاظ آماری با نگرش نسب -8

 هم ندارند.

های خانگی در میان متولدین دو جامعه روستایی و شهری سطح تقریباً یکسانی نگرش نسبت به بازیافت زباله -4

 .اردقرار دارد و تفاوت معناداری بین متولدین این دو جامعه وجود ند

عنوان نمادی از گروه قومی، نتوانست موجب ایجاد تفاوت در نگرش دانشجویان دختر نسبت به زبان مادری به -11

 های خانگی گردد.بازیافت زباله

 گونه رابطه معناداری مشاهده نگردید.های خانگی هیچبین درآمد و نگرش نسبت به بازیافت زباله -11

نشجویان دختر، توانست موجب ایجاد تفاوت در نگرش دانشجویان دختر نسبت نوع مالکیت منزل مسکونی دا -12

  به بازیافت زباله های خانگی گردد.

 



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 مقدمه )شرح مساله( 

افزون جمعیت و توسعه کننده پسماند در هر شهر، اماکن خانگی و پسماند خانگی است. لذا با رشد روزبیشترین تولید

آید که هم سالمت و هم محیط می صورت یکی از معضالت و مشکالت بشر درهأله بگرایی انسان امروز، این مسمصرف

ترین راه مواجهه با پسماند، تغییر در نگرش عوامل مولد آن، یعنی دهد. بنابراین اصولیزیست را در معرض خطر قرار می

همین خاطر اطالع از آگاهی، نگرش و  دار و فرزندان دختر آنان( است. بهویژه زنان خانهکننده پسماند )بهعوامل تولید

باشد. بر این اساس گذاری در این زمینه بسیار مهم میرفتار دانشجویان دختر در ارائه راهکارهای آموزشی و سیاست

محقق بر آن شد تا به این سوال پاسخ دهد که: نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

هایی در نگرش آنان نسبت به بازیافت زباله، هایی و یا تفاوتهای خانگی چگونه است؟ و چه رابطهه بازیافت زبالهنسبت ب

 ای وجود دارد؟بر حسب متغیرهای زمینه

 اهداف تحقیق

 خانگی هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان آگاهی میزان شناخت -1

 خانگی هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان تمایل شناخت میزان -2

 خانگی هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان احساس شناخت میزان -3

 خانگی هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان نگرش شناخت میزان -9

 خانگی زباله بازیافت به دختر نسبت دانشجویان توسط خبر کسب منابع شناسایی -5

 های خانگی بر حسب عوامل فردیدختران نسبت به بازیافت زباله شناسایی نگرش -3

 های خانگی بر حسب عوامل اجتماعیشناسایی نگرش دختران نسبت به بازیافت زباله -7

 خانگی  هایزباله بازیافت به نسبت دختر دانشجویان نگرش ارتقاء برای پیشنهادات و راهکارها ارائه -3
 

 فرضیات

 است. متفاوت خانگی زباله بازیافت به نسبت دختر جویاندانش آگاهی میزان -1
 

 است. متفاوت خانگی زباله بازیافت به دختر نسبت دانشجویان تمایل میزان -2
 

 است. متفاوت خانگی زباله بازیافت به دختر نسبت دانشجویان احساس میزان -3
 

 است. تمتفاو خانگی زباله بازیافت به دختر نسبت نگرش دانشجویان میزان -9
 

 است. متفاوت خانگی زباله بازیافت به دخترنسبت دانشجویان توسط خبر کسب منابع -5
 

 های خانگی رابطه وجود دارد.بین عوامل فردی با نگرش نسبت به زباله -3
 

 های خانگی رابطه وجود دارد.بین عوامل اجتماعی با نگرش نسبت به زباله -7
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . های نگرش نسبت به بازیافت و ابعاد آنمقایسه رتبه

 نمیانگی نگرش و ابعاد آن

 128/3 نگرش

 789/2 بُعد شناختی

 914/3 بُعد احساسی

 413/2 بُعد رفتاری

 

 اهمیت موضوع

یافت و استفاده مجدد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. زیرا این روش عالوه بر کاهش در دنیای امروزی باز

شود. جویی در هزینه، انرژی و منابع طبیعی میحجم زباله تولیدی و جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط، باعث صرفه

گرایی، که در نتیجه مصرفهایی با توجه به شرایط ساختاری حاکم بر جامعه ایران، گسترش شهرنشینی و دگرگونی

های زندگی بسیاری از کنشگران را تغییر داده است و این تغییر در زندگی فردی و اجتماعی ها و روششیوه

کنشگران خصوصاً در نگرش افراد ملموس بوده و تغییرات و پیامدهای حاصل از آن را به وضوح در زندگی کنشگران 

 شرط هرهای انسانی پیشزیست، شناخت نگرشی در ایجاد آلودگی محیطقابل مشاهده است. لذا نقش عوامل انسان

های انسانی مؤثر در که با شناخت نگرشطوریباشد. بهزیست میریزی و مدیریت در جهت حفظ محیطگونه برنامه

 تردید با های مناسب برای اجرای طرح بازیافت را شناسایی نمود. بیتوان زمینههای خانگی میامر مدیریت زباله

های خانگی را در های اجرای طرح بازیافت زبالهتوان زمینهتر میدر اختیار داشتن چنین شناختی، بهتر و مناسب

 باشد: الف( آگاهی از چگونگی نگرش سطح شهرها اجرا نمود. بنابراین، مطالعه حاضر از دو جهت حائز اهمیت می

های خانگی. یان دختر ب( مشارکت نظری در بحث بازیافت زبالههای خانگی توسط دانشجوو رفتار نسبت به زباله

 های خانگی در ایران و گرگان.ج( افزودن سابقه تجربی به بحث بازیافت زباله

 


