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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :در شهر تهران پسماندهايي تولید مي شود که مصداق طالي كثیف است و ورود آن به منابع
آب و خاك ،منجر به آلودگي اكوسیستم مي گردد و بیماريهاي زيادي به وجود مي آيند و با توجه به اين موضوع بر
روش صحیح جمع آوري پسماند در شهر تأكید شده است .لذا هدف اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش
مديريت پسماند توسط شهروندان شهر تهران ميباشد.
روش پژوهش :اين تحقیق کاربردي و از نوع توصیفي– همبستگي بود .جامعه آماري مورد نظر کلیه زنان خانهدار
ساکن شهر تهران بود .حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران تعیین شد ( .)n=383روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي با
انتساب متناسب بود .ابزار اصلي جمعآوري اطالعات پرسشنامه محققساخت بود .روايي پرسشنامهها توسط اساتید و
کارشناسان محیطزيست استان تهران تأيید شد .پايايي بخشهاي مختلف پرسشنامه از طريق انجام پیشآزمون و
محاسبه آلفاي کرونباخ برآورد گرديد (.)1/88≥ α ≥1/13
يافته ها :يافتهها نشان داد که متغیرهاي میزان تحصیالت ،عوامل اجتماعي همانند آموزشي ،مشارکتي و رسانهاي،
عوامل اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي با پذيرش مديريت پسماند داراي همبستگي معناداري ميباشد.
نتيجه گيري :آزمون اسپیرمن با  13درصد اطمینان رابطه مثبت و معني داري را بین تحصیالت شهروندان و پذيرش
مديريت پسماند نشان داد .آزمون پیرسون با  11درصد اطمینان رابطه مثبت و معني داري را بین عوامل فرهنگي،
سیاسي ،اقتصادي ،نقش رسانهها ،مشارکت و آموزش شهروندي و پذيرش مديريت پسماند نشان داد .با توجه به عوامل
فوق ميتوان از همکاري شهروندان در مديريت پسماند( تفکیک زبالهها و غیره) استفاده بهینه نمود.
واژگان كليدي :پذيرش ،مديريت پسماند ،شهروندان ،تهران
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مقدمه
حفظ و نگهداري محیط زيست و منابع طبیعي يکيي
از مهمترين چالش هايي است کيه بشير در آسيتانه قيرن
بیسييت و يکييم بييا آن مواجييه اسييت).(Omrani, 2005
بحران هاي زيست محیطي کيل نظيام طبیعيت را تهدييد
ميکنند(Amin zadeh, 2003).رشد روزافزون جمعیيت
شهري ،تغییر الگوهياي زنيدگي و صينعتي شيدن باعي
انباشته شدن حجم عظیمي از پسماند در محيیطزيسيت
گردييده اسيت)، (Samadi & Morshedi Seif, 2004
بطوريکيييه در شهرهاي بزرگﯽ چون تهران هر فرد روزانه
 099گرم پسماند تولیييد کند (Majlesi, 2004; The
Tehran
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transformation of

recycling and

) .municipality, 2013کييه اييين موضييوع ي ييي از
معضالت جواميع شيهري در كشيورهاي در حيالتوسيعه
مييباشيد( )Périou, 2012و (.)Wang & Nie, 2001
پسماند به مواد زائدي گفته ميشود که عمدتاً به واسطه
فعالیت انسان در بخشهاي کشاورزي ،صنعتي و شيهري
تولید ميشيود کيه بيه دلیيل ازديياد روزافيزون نیياز بيه
مديريت دارد .پسماندها به پنج گروه تقسیم مي شوند كه
شيييامل پسيييماندهاي عيييادي ،پسيييماندهاي پزشي ي ي،
پسماندهاي ويژه ،پسماندهاي كشياورزي و پسيماندهاي
صنعتي ميباشند) .(Abdoli, 2006همچنین بر اسيا
تعرييف سيازمان همکياري اقتصيادي و توسيعه ،پسيماند
عبارت است از موادي اجتناب ناپذير ناشي از فعالیتهياي
انساني ،که در حال حاضر و در آينده نزديک نیازي به آن
نیست و پردازش و يا دفع آن ضروري است (Noorpoor
) .et. al., 2013اين پژوهش اشاره به پسماندهاي عادي
به خصوص پسماندهاي خانگي دارد .پسماند خانگﯽ شايد
از مهمترين پسماندها محسوب شوند چيرا که ميواد آليي
تجزيه شونده موجود در زبالههايتر خانگي را ميتوان به
كود آلي (کمپوسيت) تبيديل كيرد .پسيماندهاي خانگﯽ
عبييارت از پسييماندههيياي مواد خوراکﯽ ،کاغذ ،شیشييه،
فلزات ،پالستیک ،پارچه و غیيره مييباشيند (Majlesi,
) .2004پسماندها عالوه بر هزينيه بسيیار بيا يي کيه در
جمعآوري ،حمل ونقل و دفع به کشورها تحمیل ميکنند
مخيياطرات زيسييتمحیطييي آنهييا نیييز بيي جييدي
اسيت ;(Zahedin Labaf, 2004; Haghighi, 2006
) .Dooelly, 1997بطوريکييه در شييهر تهييران هزينييه
جمييعآوري پسييماندهاي تولیييدي سييا نه  099میلیييارد
تومييييان بييييوده اسييييت (The recycling and
).transformation of Tehran municipality, 2013

همچنین زبالههاي رهاشده در معابر و خیابانهيا در
اثر تخمیر ،بويي مشمئزکننده ايجاد ميکنند و عالوه بير
نازيبايي چهره شهر موجب ازديياد جمعیيت ميوش هيا و
حشرات شده و خطر شیوع انيواع بیمياريهيا را افيزايش
ميدهند .بنابراين با توجه به خطراتي که پسماندها براي
زندگي انسان ها دارنيد ليذا مشيارکت شيهروندان در امير
مديريت پسماند بيه عنيوان عاميل مهيم در پيذيرش آن
ميييييتواننييييد نقييييش بسييييزايي ايفييييا نمايييييد
) .(Waste Management Organization, 2013در
هر سیستم صحیح جمع آوري و دفع بهداشيتي برقيراري
ارتباط مؤثر و مداوم بین شهروندان و مأمورين جمعآوري
از رموز موفقیت ميباشد).(Bavi nezhad et al., 2005
چرا که شهروندان بايد به گونهاي آموزش ببیننيد کيه در
تولید پسماند نقش کمتيري داشيته باشيند و جداسيازي
اولیه پسماندها را در منزل انجام دهنيد تيا کيار بازيافيت
آنها آسانتر شود) .(Richards & Wblls, 2004زنيان
در کلیه عواميل تأثیرگيذار بير میيزان پيذيرش ميديريت
پسماند در خيانواده هيا نقيش بسيیار حيائز اهمیتيي دارا
مي باشد .لذا مشارکت همه جانبه آن ها براي دستیابي بيه
توسعه پايدار ضروري اسيت (Sheibari & Abdollahi,
).2009
مديريت مواد زائد در گرو پرداختن به عناصري چون
کنترل تولید ،نگهداري ،جمعآوري ،حملونقل ،پردازش و
دفع ميباشد (Malekootian & Iaghmaeeian,
) .2003کشورهاي پیشرفته با تبديل مواد زائد به مواد
مفید بازخوردهاي زيستمحیطي ،اجتماعي و اقتصادي
فراواني کسب کرده (Gholami, 2008; Anonymous,
) 2005و از پسماند کشورهاي کمتر توسعهيافتهاي چون
ايران به عنوان طالي کثیف سود ميبرند (Gholami,
) .2008براي ساماندهي پسماندهاي شهري ،مديريت و
برنامهريزي امري اجتنابپذير است (Abbasvans,
) 2008و ميبايست روشهايي به کار گیرند تا باع دفع
غیراصولي نشوند) .(Kazemi Kheibari, 2007مديريت
پسماند ارزش تحقیق دارد چرا که از پسماندها مي توان
کمپوست ،بیوگاز و متان تولید نمود (Jahan doost,
) .2010ولیکن بهرهگیري مجدد از پسماند کار سادهاي
نیست و نیاز به زيرساختهاي علمي و فرهنگي دارد
(.)Dastjerdi & Shanbehzadeh, 2005
جهت بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند
و سييازماندهي چييارچوب نظييري پييژوهش ،مطالعييات
انجام شده در اين زمینه در داخل و خارج از كشور ميورد
بررسي قرار گرفتند که در ادامه به اختصار بيه برخيي از
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آنها ميپردازيم .در بررسيهاي انجام شده در بسیاري از
کشورهاي فقیر جنيوب آسيیا کيه داراي جمعیيت چنيد
فرهنگي و چند زباني ميباشند که ايين تنيوعهيا و نبيود
سيياختاري مناسييب و خيياص ،لزوميياً شييهروندان را از
رفتارهاي سازگارانه با محیط زيسيت و ميديريت پسيماند
دور کيييرده اسيييت).(Viloria & Williams,1987
مطالعات نشان داد زنان بايد به نقش آموزشدهنده خيود
در مورد درست مصرف كردن و در نتیجه كاهش ضايعات
واقيف باشيند ) .(Devkota, 1990در مطالعيه اي که در
دانشگاه علوم پزشکي ايران انجيام گرفييت ،به عدم آگاهي
اغلب دانشجويان با مفاهیم اصلي مواد زائيد و بازيافت پي
برده است و به نقش نظام اطيييالعرسييياني و تسهیالت و
امکانات مادﻱ و سخت افرازي در افيزايش آگاهي و جلب
مشارکت مردم اشييارهکييرده است (Salahi Isfahani,
) .2007شاه علي به نقش مشارکت مردم در بخش تولید
مديريت پسماند اشياره کيرده است).(Shah Ali, 2004
مطالعاتي که در استان سیستان و بلوچستان انجيام شيد
نشان ميدهد که با توجه پايین بودن سطح سواد ،فرايند
تف یك پسماندها در مبدأ تولید توسط بانوان زاهداني به
خوبي انجام ميشود ) .(Faridi et al., 2010شيیبري و
عبداللهي به اين مهم تأکیيد داشيتند کيه زنيان بايسيتي
هنجارهيياي رفتيياري مشييخ و تعیييینکننييدهاي را در
زمینههياي مختليف بپذيرنيد و آنهيا را تيرويج دهنيد و
مديران بستر مناسبي را براي حضور زنان در عرصههياي
مختلف جامعه فراهم کنند (Sheibari & Abdollahi,
) .2009يافته ها نشان داد که خيانواده هياي داوطليب بيا
تغییر الگوي مصرف و كاهش استفاده از كا هاي يکبيار
مصرف موفق شدند زبالههياي تولیيدي خيود نسيبت بيه
خانوادههاي معميولي كياهش دهنيد).(Majlesi, 2004
نتايج تحقیق خداورديان نشان داد که مشيارکت مردميي
يکي از مهمترين راهکارهياي توسيعه و ميديريت جامعيه
است و ترويج در ارتقيا دانيش و مهيارت ميردم از طرييق
آمييوزشهيياي حرفييهاي نقييش دارد (Khodavrdyan,
) .2010با توجه به اين که در ايران روزانه  09هيزار تين
پسماند تولید ميشود که حدود  09درصد از آنها دفين
م ييشييوند ،درحيياليکييه  09درصييد از مييواد موج يود در
پسيييماندها قابيييل بازيافيييت اسيييت ( & Dastjerdi
 )Shanbehzadeh, 2005و در شيييهر تهيييران کيييه
هجدهمین شهر پرجمعیت جهان به شمار ميآيد روزانيه
هشت هزار تن زباله تولید مييشيود (The Recycling
and Transformation of Tehran Municipality,
) 2013لييذا مييديريت پسييماند يکييي از ضييروريتييرين

محورهاي توسعه پايدار محسوب گيردد (Anonymous,

) 2010و بايييد بييه گونييهاي باشييد كييه ضييمن تضييمین
بهداشتي بودن فرايند ،بازنگريهاي بسیاري را در بخيش
پردازش و بازيافت پسماند ارائيه نماييد (Damghani et
) .al., 2008بييه طييور کلييي بييا توجييه بييه بررسييهيياي
انجام شده در مورد وضيعیت فعليي ميديريت پسيماند در
تهران و سابقه آن در گذشيته ،نگيرش عميومي و میيزان
مشاركت پايین شهروندان ،وابستگي فني و ت نوليويي ي
به خارج ،محدوديتهاي ميالي و سيرمايه اي و از سيويي
عدم ثبات سیاستها و برنامههاي مديريتي در بلندمدت،
دستیابي بيه اهيداف تيدوينشيده بسيیار مشيکل اسيت
) ،(Farzadkia & Jerfi, 2009لذا با توجه به اينکيه تيا
کنون مطالعات منسجمي در خصيوص عواميل پذيرشيي
مديريت پسماند از ديدگاه شهروندان شهر تهيران انجيام
نشده است ،اين پژوهش به دنبال مطالعه عوامل مؤثر بير
پذيرش مديريت پسماند توسط شيهروندان شيهر تهيران
ميباشد و اهداف اختصاصي تحقیيق شيامل ميوارد ييل
است:
 شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند، شناسايي راهکارهاي مديريت پسماندها در شهرتهران،
 شناسايي عوامل محدودکننده پذيرش مديريتپسماندها.
در نهايت به منظور بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش
مديريت پسماند توسط شهروندان با توجه به مباني
نظري پژوهش ،مدل مفهومي به صورت زير طراحي و
تدوين شده است شکل شماره (.)1
مواد و روشها
از نظر شیوه دريافت اطالعات ،اين تحقیق در حوزه
مطالعات میداني قرار دارد كه به صورت پیمايشي انجام
شده است .از نظر پارادايم تحقیق ،اين تحقیق در گروه
پژوهشهاي کمي قرار دارد .از نظر میزان کنترل
متغیرها ،يک تحقیق توصیفي غیرآزمايشي است .به
دلیل بررسي روابط بین متغیرها يک تحقیق همبستگي
است ،اما طرح تحقیق از نوع تحقیق پ رويدادي
ميباشد زيرا تحقیق در موقعیت طبیعي انجام ميگیرد و
محقق بدون اينکه قصد تغییر در هیچيک از متغیرها را
داشته باشد ارتباط بین متغیرها را با يکديگر بررسي
ميکند ) .(Habibpoor & Safari, 2012در روابط بین
متغیرها ،تغییرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر
ميگذارد .از نظر هدف ،اين تحقیق از نوع کاربردي است.
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جامعه مورد مطالعه اين تحقیق ،کلیه زنان خانهدار ساکن
مناطق چهارگانه شمال ،جنوب ،شرق و غرب شهر تهران
1
ميباشند .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد ( )n=383که جهت جلوگیري از کاهش
تعداد پرسشنامههاي برگشتي تعداد  011پرسشنامه در
بین جامعه آماري توزيعشده و از اين تعداد 312
پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد که مبناي تجزيه و
تحلیل قرار گرفته است .روش نمونهگیري تصادفي
طبقهاي با انتساب متناسب بکار گرفته شد .براي انتخاب
تعداد نمونهها ،با توجه به وسعت زياد شهر تهران و
همچنین تفاوت بین نمونههاي مورد مطالعه ،شهر تهران
با توجه به مناطق شهرداري به چهار قطب که تقريباً
مشابه ميباشند تقسیم شده است ،با لحاظ نمودن نسبت
زنان هر منطقه از کل زنان استان تهران حجم نمونههاي
آماري تحقیق مشخ گرديد و سپ پاسخگويان به
صورت تصادفي انتخاب شدند .پ از بررسي جامع

ادبیات موضوع ،پرسشنامه ساخت محقق طراحي و
تدوين گرديد که با تکمیل آن از طريق مصاحبه
مستقیم ،اطالعات زم گردآوري گرديد .اين پرسشنامه
داراي شش بخش اصلي است .در بخش اول ،با طرح
سؤا تي به بررسي ويژگيهاي شخصي افراد پرداخته شد.
در بخش دوم با استفاده از طرح سؤا ت تأثیر عوامل
اجتماعي (آموزش شهروندي ،مشارکت شهروندي ،نقش
رسانهها) بر میزان پذيرش مديريت پسماند مورد سنجش
قرار گرفت .در بخش سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب نقش
عوامل اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي بر میزان پذيرش
مديريت سنجیده شد .در انتها نیز پذيرش راهکارهاي
مديريت پسماند مورد بررسي قرار گرفت.
روايي( )Validityابزار تحقیق ،توسط پانلي از اساتید
دانشگاه و کارشناسان محیطزيست استان تهران مورد
بررسي و پ از چند مرحله اصالح و بازنگري مورد تأيید
قرار گرفت .و براي تعیین پايايي()Reliability

جدول  :1ويژگيهاي فردي پاسخگويان
متغیر

سطوح متغیر

فراواني

درصد فراواني

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سن (سال)

 23سال و کمتر

01

11/3

01/11

12/38

18

13

21 -33

18

23

سطح تحصیالت

31 -03

13

23/8

 01و با تر

111

01/8

جمع

312

111

بيسواد

31

8/1

کمتر از ديپلم

18

18/1

ديپلم

113

21/3

فوقديپلم

100

31/8

31

8/8

11

0/1

جمع

312

111

 11سال و کمتر

21

1/1

11 -21

21

3/3

لیسان
فوقلیسان
مدت اقامت در شهر
تهران

تعداد افراد خانواده

میزان زباله دفعي
(کیسه)

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313

07

و با تر

21 -31

120

31/1

31 -01

110

28/1

 01و بیشتر

118

28/1

جمع

312

111

دو

88

11/8

سه

88

22/0

چهار

111

31/3

پنج

38

10/3

بیشتر از پنج

31

13/1

جمع

312

111

يک

238

11/3

دو

18

23

سه

01

11/3

چهار

11

0/1

جمع

312

111

32/11

3/81

1/38

12/80

1/32

1/80

1

2

1

13

8

0

شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

پرسشنامه نیز آزمون پیشآهنگ( )Pilot Testانجام شد
و مقدار آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف پرسشنامه
بین  1/88تا  1/13بدست آمد كه بیانگر مناسب بودن
ابزار تحقیق بود .اطالعات به دست آمده حاصل از ت میل
پرسشنامهها ،در محیط نرمافزار  SPSSنسخه  18مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج و بحث
ويژگيهاي فردي پاسخگويان
افراد مورد مطالعه از نظر سني در چهار گروه
دستهبندي شدند .همانطور كه جدول( )1نشان ميدهد،
بیشترين فراواني به گروه بیشتر از  01سال تعلق دارد.
بیشترين فراواني به سطح تحصیالت فوقديپلم و كمترين
فراواني به سطح فوقلیسان و با تر تعلق دارد .افراد
مورد مطالعه از نظر مدت اقامت در شهر تهران در پنج
گروه دستهبندي شدند .بیشترين فراواني به گروه  21تا
 31سال تعلق دارد .افراد مورد مطالعه از نظر تعداد افراد
خانواده در پنج گروه دستهبندي شدند .همانطور كه
جدول يل نشان ميدهد ،بیشترين فراواني به گروه چهار
نفري تعلق دارد .افراد مورد مطالعه از نظر وضعیت میزان
زباله که روزانه دفع ميکنند در چهار گروه دستهبندي
شدند .همانطور كه جدول يل نشان ميدهد ،بیشترين
فراواني به گروهي تعلق دارد که يک کیسه زباله در روز
دفع ميکنند.

خود را در مورد هر يک از سؤالها بیان کنند .پ از
امتیازدهي به پاسخهاي نمونه تحقیق ،پاسخگويان بر
اسا نمرات در پنج طبقه تقسیم شدند که نتايج در
جدول ( )2نشان داده شده است .همانطور که در جدول
( )3مشاهده ميشود 18/1 ،درصد از پاسخگويان آموزش
شهروندان را با عالمت زدن گزينه موافقم تأثیرگذار
دانستهاند .با استفاده از هفت گويه مشارکت شهروندي
مورد بررسي قرار گرفت .پ از امتیازدهي به پاسخهاي
نمونه تحقیق ،پاسخگويان بر اسا نمرات در پنج طبقه
تقسیم شدند که نتايج در جدول ( )0نشان داده شده
است .همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود31/1 ،
درصد از پاسخگويان میزان مشارکت را با عالمت زدن
گزينه موافقم تأثیرگذار دانستهاند .با استفاده از سه گويه
از پاسخگويان خواسته شد تا نظر خود را در مورد نقش
رسانهها بیان کنند .که نتايج در جدول ( )1نشان داده
شده است .همان طور که در جدول ( )8مشاهده ميشود،
 32/1درصد از پاسخگويان نقش رسانهها را با عالمت
زدن گزينه موافقم تأثیرگذار دانستهاند.
جدول  :3ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل
اجتماعي(آموزش شهروندي) و توزيع فراواني آنها
گروهبندي

فراواني

درصد

درصد تراکمي

1

1

1

کامالً مخالفم
مخالفم

11

2/1

2/1

تاحدودي

13

23/8

21/3

ديدگاه پاسخگويان در زمينه عوامل اجتماعي و

موافقم

213

18/1

13/0

کامالً موافقم

21

1/1

111

توزيع فراواني آنها
با استفاده از پنج سؤال آموزش شهروندي مورد
بررسي قرار گرفت و از پاسخگويان خواسته شد تا نظر

کل

312

111

میانگین 3/88 :انحراف معیار 1/11 :کمینه 1 :بیشینه3 :

جدول  :2توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اجتماعي (آموزش شهروندي)
گويهها

کامالً مخالفم مخالفم

تاحدودي

موافقم کامالً موافقم

برگزاري کارگاههاي آموزشي تف یك زباله از مبدأ و برپايي دورههاي آموزشي
گروهي و فردي در پذيرش مديريت کمککننده ميباشد.

3/3

8/1

31/1

31/3

13/8

توزيع کیسههاي زباله در رنگهاي مختلف به صورت رايگان در بین مردم
مشارکت شهروندي را افزايش ميدهد.

1/3

1/1

21/3

30/2

31/1

آموزش دانشآموزان در مدار به منظور آشنايي با مواد بازيافتي و توزيع
جعبههاي مخصوص کاغذهاي باطله در مدار ميتواند به پذيرش مديريت
پسماند کمک کند.

1/3

2/1

8/1

18/1

18/1

آموزش مردم جهت تبديل زبالههاي تر خانگي به كمپوست(کودآلي) از راهکارهاي
اساسي جلب مشارکت شهروندي است.

13/2

11/8

31/3

18/0

18/1

برپايي دورههاي آموزشي گروهي و فردي و تش یل تیمهاي مشاركتي در محلهها
براي ايجاد و توسعه فرهنگ بازيافت مؤثر مي باشد.

2/1

2/1

21/3

32/1

33/3

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313

07

شقايق خيري و اکرم آزاد ارمکي

جدول  :0توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اجتماعي (مشارکت شهروندي)
کامالً مخالفم مخالفم

گويهها

تاحدودي

موافقم کامالً موافقم

تعامل دو سويه و مستقیم بین شهروندان و شهرداري در کنترل و مديريت
پسماندهاي خانگي بسیار مؤثر است.

1/3

11/3

01/8

23

22/0

مشارکت شهروندان براي حل معضل پسماند کشور را به سمت توسعه پايدار
سوق ميدهد.

3/3

10/3

28/1

23/8

28/1

تمیز نگهداشتن مکانهاي عمومي توسط شهروندان يکي از روشهاي مهم در
کاهش پسماند ميباشد.

1

2/1

3/3

21/1

81/1

اجازه دادن شهرداري به شهروندان براي تصمیمگیريهاي عملي در دفع
پسماندها ميتواند به مديريت پسماند کمک کند.

1/3

11/3

31/1

31/3

21/3

زنان با توجه به اين ه حضور پررنگ تري در خانه دارند ،بیشتر ميتوانند بر
مسائل صرفهجويي هر چند كوچك نظارت كنند.

1

3/3

1/2

32/1

32/1

پیشرفت جامعه در گروي پايین آوردن هزينهها و با بردن تولید است و در اين
خصوص زنان نقش بسیار مؤثري در پايین آوردن هزينههاي خانواده دارند.

1/3

2/1

21/3

21/3

03/0

11/3

13/2

30/2

21/3

13/8

علت اصلي عدم همکاري مردم در طرح تفکیک زباله غیرقابلدستر
سطلهاي تفکیک زباله است.

بودن

جدول  :3ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اجتماعي(مشارکت شهروندي) و توزيع فراواني آنها
فراواني

درصد

درصد تراکمي

گروهبندي
کامالً مخالفم
مخالفم

1
11

1
2/1

1
2/1

تاحدودي

113

21/3

28/1

موافقم

222

31/1

83/3

38

10/3

111

312

111

کامالًموافقم
کل

میانگین 3/83 :انحراف معیار1/81 :

کمینه 1 :بیشینه3 :

جدول  :1توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اجتماعي(نقش رسانهها)
گويهها

کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدودي

موافقم کامالً موافقم

و محصو ت تولیدشده از بازيافت
بر پايي نمايشگاه هاي ثابت و سیار ع
ميتواند در پذيرش مديريت پسماند کمک کننده باشد.

3/1

1/1

31/3

33/3

23/8

راديو ،تلويزيون ،روزنامهها و ديگر رسانهها نقش مهمي بر افزايش فرهنيگ
پذيرش مديريت پسماند شهروندان دارد.

2/1

1/3

10/3

23

31/1

نصب تراکت هاي تبلیغاتي در معابر عمومي و پخش انیمیشنهاي آموزشي
ميتواند بر روي فرهنگ پذيرش مديريت پسماند شهروندان اثر بگذارد.

8/1

11/8

31/1

28/1

21/1

جدول  :8ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اجتماعي(نقش رسانهها) و توزيع فراواني آنها
گروهبندي

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313

07

فراواني

درصد

درصد تراکمي

کامالً مخالفم

3

1/3

1/3

مخالفم

13

3/1

3/3

تاحدودي

113

21/3

31/1

موافقم

211

32/1

80/2

کامالً موافقم

12

13/8

111

کل

312

111

میانگین 3/88 :انحراف معیار 1/81 :کمینه1 :

بیشینه3 :

شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

جدول  :8توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اقتصادي
کامالً مخالفم

مخالفم

تاحدوي

موافقم

کامالً موافقم

گويهها

1/3

1/3

13/2

11/3

83/8

بازيافت زبالههاي شهري و تبديل به انريي ميتواند بیشتر از نفت خام
درآمد ايجاد کند.

13/2

10/3

28/1

21/3

18/0

دولتها ميتوانند تا با تکیه بر مديريت زبالهها ،وابستگي روز افزودن خود
را از نفت کاهش بدهند.

18/1

18/1

23/8

28/1

13/2

1

2/1

21/1

11/8

31/1

با مديريت صحیح پسماند ميتوان اشتغالزايي را در کشور افزايش داد.

1/2

13/8

22/0

28/1

23/8

مشارکت شهروندان در طرح مديريت پسماند سبب کاهش هدر رفت
بیتالمال براي جمعآوري زباله توسط دولت ميشود.

1/3

1/2

33/3

21/3

28/1

مشارکت زنان خانهدار در مديريت پسماند باع
ميشود.

کاهش هزينههاي دولت

احداث مراكز خريد پسماندهاي قابل بازيافت باع
شهروندان براي پذيرش مديريت پسماند ميشود.

ايجاد انگیزهاي در

جدول  :1ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل اقتصادي و توزيع فراواني آنها
گروهبندي

فراواني

درصد تراکمي

درصد

کامالً مخالفم

1

1

1

مخالفم

11

2/1

2/1

تاحدودي

113

02/1

00/8

موافقم

181

08/0

12/1

کامالً موافقم

31

8/1

111

کل

388

111

میانگین 3/11 :انحراف معیار1/13 :

کمینه 1 :بیشینه3 :

ديدگاه پاسخگويان در زمينه عوامل اقتصادي و

ديدگاه پاسخگويان در زمينه عوامل سياسي و

توزيع فراواني آنها

توزيع فراواني آنها

نتايج حاصل از اين سنجش با استفاده از شش گويه
مورد بررسي قرار گرفت .پ از امتیازدهي به پاسخهاي
نمونه تحقیق ،پاسخگويان بر اسا نمرات در پنج طبقه
تقسیم شدند که نتايج در جدول ( )8نشان داده شده
است .همان طور که در جدول ( )1مشاهده ميشود،
 08/0درصد از پاسخگويان عوامل اقتصادي را با عالمت
زدن گزينه موافقم تأثیرگذار دانستهاند.

نتايج حاصل از اين سنجش در تحقیق حاضر با
استفاده از پنج گويه مورد بررسي قرار گرفت .پ از
امتیازدهي به پاسخهاي نمونه تحقیق ،پاسخگويان بر
اسا نمرات در دو طبقه تقسیم شدند که نتايج در
جدول ( )11نشان داده شده است .همان طور که در
جدول ( )11مشاهده ميشود 13/8 ،درصد از پاسخگويان
عوامل سیاسي را با عالمت زدن گزينه موافقم تأثیرگذار
دانستهاند.

جدول  :11توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل سیاسي
گويهها

کامالً مخالفم مخالفم تاحدودي موافقم کامالً موافقم

سیاستهاي دولتي بر رفتار شهروندان در جهت پذيرش مديريت پسماند مؤثر ميباشد.

1

13/2

30/2

28/1

23/8

کیفیت پييايین محصو ت بخصوص در بخش مواد غذايي يکييي از د يييل افييزايش زبالييه
محسوب ميشود.

1/3

2/1

18/1

1/2

11/8

پشتوانه قانوني براي موفقیت طرح مديريت پسماند ضروري است.

1/1

8/1

11/8

30/2

31/1

اشخاص تولیدکننده پسماند اضافي ميبايست هزينه جمع آوري و انتقال اين پسيماندها
را بپردازند.

3/3

21/1

3/3

31/3

38/2

1

8/1

18/0

21/1

32/1

سیاستهاي مديريتي همانند تشويق ميتواند در پذيرش مديريت پسماند مؤثر باشد.

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313

07

شقايق خيري و اکرم آزاد ارمکي

جدول  :11ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل سیاسي و توزيع فراواني آنها
فراواني

درصد

درصد تراکمي

گروهبندي
کامالً مخالفم

1

1

1

مخالفم

1

1

1

تاحدودي

83

21/1

21/1

موافقم

238

13/8

81/1

کامالً موافقم

32

13/2

111

کل

388

111

میانگین 3/12 :انحراف معیار 1/38 :کمینه1 :

بیشینه3 :

ديدگاه پاسخگويان در زمينه عوامل فرهنگي و

ديدگاه پاسخگويان در زمينه پذيرش راهکارهاي

توزيع فراواني آنها

مديريت پسماند و توزيع فراواني آنها

نتايج حاصل از اين سنجش با استفاده از هفت گويه
مورد بررسي قرار گرفت و از پاسخگويان خواسته شد تا
نظر خود را در مورد هر يک از گويهها بیان کنند .پ از
انجام محاسبات ،پاسخگويان بر اسا نمرات در پنج
طبقه تقسیم شدند که نتايج در جدول ( )12نشان داده
شده است .همان طور که در جدول ( )13مشاهده
ميشود 18/0 ،درصد از پاسخگويان عوامل فرهنگي را با
عالمت زدن گزينه موافقم تأثیرگذار دانستهاند.

نتايج حاصل از اين سنجش با استفاده از هفت گويه
از انجام محاسبات،
مورد بررسي قرار گرفت .پ
پاسخگويان بر اسا نمرات در پنج طبقه تقسیم شدند
که نتايج در جدول ( )10نشان داده شده است .همانطور
که در جدول ( )13مشاهده ميشود 81/3 ،درصد از
پاسخگويان راهکارهاي مديريت پسماند را با عالمت زدن
گزينه موافقم ميپذيرند.

جدول  :12ديدگاه فراواني نظرات پاسخگويان در زمینه عوامل فرهنگي
کامالً مخالفم مخالفم

گويهها
فرهنگ سازي و تغییر نگاه مردم به زباله براي مديريت پسيماند بسيیار حیياتي
است.

تاحدودي

موافقم

کامالً موافقم

1

1

8/1

8/1

80/2

جمله شهر ما خانه ما براي مردم در حد يک شعار است.

13/8

1/2

31/1

18/1

21/3

تقويت فرهنگ صرفه جويي و کاهش اسراف گرايي و قناعت ميتوانيد در رونيد
صحیح مديريت پسماند تأثیر مثبت داشته باشد.

2/1

11/8

21/3

31/3

28/1

تقويت نگرش احترام به طبیعت مي تواند در روند صحیح مديريت پسماند تأثیر
مثبت داشته باشد.

1/3

1/1

23

28/1

31/3

توجه به فرهنگ بهداشيت ،پياکیزهگيي و سيالمت مييتوانيد در رونيد صيحیح
مديريت پسماند تأثیر مثبت داشته باشد.

1

1

10/3

23/8

11/8

تقويت انگیزه فردي در مشارکت همگاني ميتوانيد در رونيد صيحیح ميديريت
پسماند تأثیر مثبت داشته باشد.

1/3

10/3

28/1

28/1

21/3

ايجاد و تقويت فرهنگ تفکیک و تحويل پسماند به عنوان يک ارزش ميتوانيد
در روند صحیح مديريت پسماند تأثیر مثبت داشته باشد.

3/1

13/2

28/1

28/1

23

جدول  :13ديدگاه پاسخگويان در زمینه عوامل فرهنگي و توزيع فراواني آنها

سال پنجم
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گروهبندي

فراواني

درصد

درصد تراکمي

کامالً مخالفم
مخالفم

1
11

1
2/1

1
2/1

تاحدودي

12

13/8

18/0

موافقم

218

18/0

81/8

کامالً موافقم

32

13/2

111

کل

388

111

میانگین 3/10 :انحراف معیار 1/13 :کمینه 1 :بیشینه3 :

شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

جدول  :10توزيع فراواني ديدگاه پاسخگويان در زمینه پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند
کامالً مخالفم مخالفم

گويهها
کاهش زباله

خريد کا هاي بادوام تر و در نتیجه استفاده طو ني از آن باع
ميشود.

تاحدودي

1/3

1

1/3

1

1/1

با ايجاد تغیرتي روي مواد بيمصرف از آنها دوباره استفاده ميکنم.

3/1

8/1

21/3

تفکیک زبالههاي منزل کمک به مديريت پسماندهاي خانگي ميکند.

1

2/1

22/0

1

3/3

1/3

02/1

بهکارگیري دستورات اسالم در امر صرفهجويي سبب کاهش میزان زبالهها ميشود.

2/1

1

31/3

28/1

طبخ غذا به میزان زم سبب جلوگیري از دورريز مواد غذايي اضافي و در نتیجه
کاهش زبالهها ميشود.

1/3

1/3

2/1

18/0

آموزش صرفهجويي در مصرف و کاهش تولید زبالهها بايستي از کودکي آموزش داد.

از محصو ت و کا هايي استفاده شود که داراي بستهبندي قابل بازيافت باشند.

11/8

موافقم کامالً موافقم
18/0

11/3

13/8

81/3

33/3

21/3

33/3

31/3
31/3
28/1
81/3

جدول  :13ديدگاه پاسخگويان در زمینه پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند و توزيع فراواني آنها
مقیا

فراواني

درصد

درصد تراکمي

کامالً مخالفم

1

1

1

مخالفم

1

1

1

تاحدودي

11

2/1

2/1

موافقم

211

81/3

88/1

کامالً موافقم

83

21/1

111

کل

312

111

میانگین  0/18انحراف معیار  1/03کمینه 1 :بیشینه3 :

راهکارهاي مديريت پسماند
اولويتبندي

عوامل

تأثيرگذار

ميزان همبستگي متغيرهاي وابسته با پذيرش
بر

راهکارهاي مديريت پسماند

پذيرش

راهکارهاي مديريت پسماند

میزان رابطه متغیرهاي فردي و عوامل اجتماعي(
آموزش شهروندي ،مشارکت شهروندي و نقش رسانه)،
عوامل اقتصادي ،عوامل سیاسي ،عوامل فرهنگي با
پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند با استفاده از ضريب
همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصله
در يک شماي کلي در جدول ( )18ارائه شده است.
همان طور که در جدول يل مشاهده ميشود متغیرهاي
میزان تحصیالت ،عوامل اجتماعي همانند آموزشي،
مشارکتي و رسانهاي ،عوامل اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي
با پذيرش مديريت پسماند داراي همبستگي معناداري

نتايج به دست آمده در جدول ( )11نشان ميدهد
که متغیر عوامل اجتماعي (نقش رسانهها) با میانگین
 3/88و انحراف معیار  1/81و با ضريب تغییرات 1/210
داراي بیشترين اهمیت و تأثیرگذاري و متغیر عوامل
سیاسي با میانگین  3/12و انحراف معیار  1/38و با
ضريب تغییرات  1/108پايینترين اولويت در پذيرش
راهکارهاي مديريت پسماند از نظر پاسخدهندگان است.

ميباشد.
جدول  :11اولويتبندي کلي عوامل مؤثر بر پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند
متغیر
عوامل اجتماعي (نقش رسانهها)
عوامل اجتماعي (مشارکت شهروندي)
عوامل اقتصادي
عوامل فرهنگي
عوامل اجتماعي (آموزش شهروندي)
عوامل سیاسي

میانگین
3/88
3/83
3/11
3/10
3/88
3/12

*

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

1/81
1/81
1/13
1/13
1/11
1/38

1/210
1/182
1/181
1/131
1/138
1/108

1
2
3
0
3
1

منبع :يافتههاي تحقیق *  :1کامالً مخالفم :2 ،مخالفم :3 ،تاحدودي  :0 ،موافقم :3 ،کامالً موافقم

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313
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شقايق خيري و اکرم آزاد ارمکي

جدول  :18رابطه بین متغی رهاي مستقل تحقیق با متغیر وابسته پذيرش پاسخگويان نسبت به مديريت پسماند
ضريب همبستگي R

سطح معنيداري

متغیر تصادفي (منتخب)
سن

-1/103

1/811

تحصیالت

*

1/280

1/118

مدت اقامت در تهران

1/130

1/881

تعداد افراد خانواده

-1/138

1/831

آموزش شهروندي

**

1/111

مشارکت شهروندي

**

1/811

1/111

نقش رسانهها

**1/311

1/111

عوامل اقتصادي

**

1/111

عوامل سیاسي

**

1/330

1/013

عوامل فرهنگي
*

منبع :يافتههاي تحقیق معنيداري در سطح  /13درصد،

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 9313
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**

نتيجهگيري و پيشنهادها
يافتههاي اين پژوهش نشان داد در آزمون
همبستگي تنها متغیر سطح تحصیالت در میان
ويژگيهاي فردي ،داراي مقدار همبستگي مثبت و
معنيدار با پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند است .به
عبارتي ميتوان گفت افزايش سطح سواد ميتواند عامل
مهمي در پذيرش مديرت پسماند باشد .مطالعات صفري
بر اهمیت سواد و نقش آموزش در برنامههاي مشارکت
شهروندي در استان سیستان و بلوچستان تأکید
مينمايد) .(Safari, 2011به عبارتي آسیبي که از ناحیه
توسعه صنعتي و بهرهگیري بيرويه از منابع طبیعي و
تخليۀ ضايعات و آلودگيها در طبیعت ،بر جوامع انساني
وارد شده است جملگي از جهل انسان در مورد آثار منفي
آنها بوده است .بنابراين ،يکي از اصول بسیار مهم
مديريت شهري ،آگاهي آحاد جامعه نسبت به نتیجهي
اجراي برنامهها و طرحها و همچنین رفتارهاي فردي
است که در صورت وجود درجهي با يي از دانش ،هم
امکان ارتکاب اعمال مخالف توسعه و سالمت شهر از
سوي افراد تقلیل مييابد و هم اينکه زمینه سوءاستفاده
احتمالي توسّط افراد و گروههاي بيتوجه به اصول از بین
خواهد رفت .اين روند با رشد و توسعهي برخي
ارزشهاي منبع از تعالیم اسالمي در جامعه همچون
عدالت ،احسان ،عزت ،عبرت ،امر به معروف ،نهي از
منکر ،قناعت ،اجتناب از اسراف و غیره تقويت خواهد
شد.
آزمون همبستگي نشاندهنده اين است که هر سه
متغیر آموزش شهروندي ،مشارکت شهروندي و نقش

1/338

1/111

**1/013

1/111

معنيداري در سطح  /11درصد

رسانهها در قالب عوامل اجتماعي ،داراي مقدار
همبستگي مثبت و معنيدار با پذيرش راهکارهاي
مديريت پسماند است .از جمله راهکارهاي مناسب براي
جلب مشارکت مردمي آگاه کردن مردم از اهمیت
بهداشتي ،اقتصادي ،زيستمحیطي ،تفکیک و بازيافت
مواد از طريق مختلف آگهي ،بروشور ،اطالعیه و غیره
است .و همچنین مراجعه به مدار جهت آموزش
بنیادي دانشآموزان و تشکیل گروههاي دانشآموزي و
ارائه اردوهاي تفريحي ،آموزشي ميتواند در اين زمینه
بسیار مؤثر واقع شود .دادن کیسههاي زباله به رنگهاي
مختلف براي جداسازي و تفکیک زباله از مبدأ از جمله
راهکارهاي تبلیغاتي براي جلب مشارکت همگاني است.
مطالعات ديگر محققان بر اهمیت عوامل فرهنگي،
اجتماعي و رسانهها بر مديديت پسماند تأکید دارند .از
سوي ديگر پرداخت هزينه فرآيند تفکیک مواد از
نمونههاي مشارکت مردم در اين امر محسوب
ميشود).(Safari, 2011; Mir Abbasi et al., 2011
آزمون همبستگي نشاندهنده اين است که متغیر
عوامل اقتصادي ،داراي مقدار همبستگي مثبت و
معنيدار با پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند است.
ولیکن در مطالعاتي که در باقرشهر انجام شد ،نشان داد
بین پرداخت هزينهها توسط شهروندان و مشارکت
و معني داري يافت
شهروندي رابطه معکو
شد) .(Jabari, 2014با توجه به مطالعاتي که در
شهرستان سبزوار انجام شد ،با  3/8درصد كاغذ بازيافتي
در روز حدود  11اصله درخت 11/13 ،گالن آب و
 302/0لیتر نفت در بازيافت كنوني(  ) %23/3صرفه

شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

جويي ميشود كه حدود  3011318ريال برگشت انريي
در روز به محیط دارد و همچنین اين میزان صرفه جويي
در بازيافت شیشه در روز  8/11گالن نفت و 210/2
كیلوگرم  CO2كاهش نشان مي دهد (Salehi Isfahani,
) .2007بنابراين آگاهي شهروندان از سود اقتصادي
حاصل از مديريت پسماند و توزيع آن در جامعه جهت
اشتغالزايي ،يکي از عوامل مهمي محسوب ميشود که
در پذيرش مديريت توسط زنان خانهدار و به طور کلي
شهروندان دخیل است.
آزمون همبستگي نشاندهنده اين است که متغیر
عوامل فرهنگي و سیاسي ،داراي مقدار همبستگي مثبت
و معنيدار با پذيرش راهکارهاي مديريت پسماند است.
همچنین ديگر مطالعات به نقش عوامل فرهنگي و
مذهبي و جايگاه دولت در مشارکت زنان تاکید
مينمايد) .(Safari, 2011نتايج حاصل از پژوهش حاضر
نشان داد که سیاستهاي تشويقي و تنبیهي اتخا شده
توسط مسئولین ميتواند بر پذيرش مديريت تأثیرگذار
باشد .مطالعات ديگر نشان داد كه در پرويههايي كه به
عوامل اجتماعي  -اقتصادي اهمیت بیشتري داده شده
است پرويهها به اهداف مورد نظر خود بیشتر نزديك شده
اند و پیشنهاد مي شود كه مردم بعنوان بهره برداران
اصلي حوزهها تلقي شوند و نقش دولت در آبخیزداري
مدرن و مشاركتي نقشي حاشیه اي و هدايتي باشد كه
مديريت در سطح كالن ،هماهنگي در سطح حوزهها و
تامین و تزريق تف ر كارشناسي در بین جامعه را بر عهده
داشته باشد) .(Mohseni et al., 2007ايجاد اعتماد
متقابل بین مسئولین و مردم ،برجسته نمودن اهمیت و
محتواي مشارکت در تدوين سیاستها و خط مشيها به
منظور توزيع عاد نه امکانات و فرصتها ،همگاني کردن
خدمات اجتماعي ،اشتغال و غیره بايد مورد توجه جدي
سیاستگذاران و برنامهريزان قرار گیرد تا فاصله بین
مردم و دولت کاهش يابد .آموزش افراد پیشرو و مشارکت
از درون بهرهبرداران و جامعه ينفع طرح مديريت
پسماند ،موجب ارتقاء سطح آگاهيهاي مردمي ميگردد
).(Farmohammdai & Saljughi, 2010
اكنون پديده پسماند در تمام كشورها و شهرهاي
جهان به موضوعي قابل تأمل تبديل شده است .با توجه
به خسارتهاي بي شمار آلودگيهاي زيست محیطي،
هرگونه سرمايه گذاري براي پاکسازي محیط زيست ،به
کاهش هزينههاي بهداشتي-درماني و غیره خواهد
انجامید که منجر به بازده اقتصادي کوتاه و بلندمدت
ميشود .سا نه میلیاردها د ر در سراسر جهان بايد

صرف سوزاندن میلیاردها تن زباله شود؛ زباله هايي که
بخشي ازآنها ميتواند مورد بازيافت و مصرف دوباره قرار
گیرد .اينگونه خسارات در کشورهاي در حال توسعه
همانند ايران به مراتب بیش از کشورهاي توسعه يافته
است .کشورهاي پیشرفته صنعتي با سرمايه گذاري
مناسب براي بازيافت انواع زبالهها و آموزش همگاني براي
جداسازي زبالهها از مبدأ ،قادر شده اند که از زبالههاي
جمع آوري شده براي تولیدات جديد استفاده کنند و از
بروز خسارات بیشتر به محیط زيست (برداشت از منابع
طبیعي و دفن زباله ها) تا حدودي جلوگیري کنند .اما در
کشورهاي در حال توسعه وضعیت چنین نیست .نه تنها
سرمايه گذاريهاي قابل توجهي براي راه اندازي صنايع
بازيافت صورت نگرفته ،بلکه فرهنگ عمومي براي
جداسازي زبالهها نیز شکل نگرفته است).(Fathi, 2010
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