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Abstract
Today, population growth, modern life and changing patterns of
consumption have led to the production of significant quantities of
waste daily and lack of land for disposal of waste and the longterm residues of certain types of waste such as glass and plastic,
leading to undesirable environmental effects (pollution of soil,
water and air). So, waste management is important, especially for
household waste and one of the solutions for this is the separation
of household waste. Tehran Municipality has attempted to
encourage its citizens towards waste separation over recent years.
This study was aimed at investigating the role of training and
knowledge in the management of residual household waste in
District 8 of Tehran Municipality during 2015. Four hundred of
residents of this district were selected by employing a quotarandom sampling method and the information required was
gathered through questionnaires. Analysis was conducted using
SPSS software. The results showed the level of respondents’
knowledge about waste was high, but that citizen participation was
at a medium level. The results of tests the hypotheses showed,
statistically, there was a positive and direct relationship between
training, the amount of training and knowledge about waste with
waste separation behavior. No significant relationship was found
between the demographic variables of age, sex, education and
income on waste separation behavior. In general, the results of this
study support empirically the effect of training on waste separation
behavior by citizens and also presented the need to pay attention to
other social and cultural factors. In other words, factors of training
and improving knowledge cannot lead to the separation of waste
alone and a comprehensive study should be undertaken alongside
other factors influencing the behavior related to waste separation.
Keywords: Waste Management, Training, Citizens, Knowledge,
Tehran Municipality.

*

Corresponding Author. E-mail Address: S.Salehi@muz.ir

چکیده
 زندگی مدرن و تغییر الگوهای مصرف منجرر بره،امروزه افزایش جمعیت
تولید روزانه حجم قابل توجهی پسماند میشوند و کمبود زمین به منظور
دفن بهداشتی پسماند و ماندگاری طوالنی مدت برخی از انروا پسرماند
 تاثیرات نامطلوب زیسرتمحیطری (آلرودگی،...  پالستیک و،مانند شیشه
 مدیریت پسماندها، بنابراین. آب و هوا) در پی خواهند داشت،های خاک
 یکری از.به ویژه پسماندهای خانگی از اهمیرت خایری برخروردار اسرت
.راهکارهای مناسب در ایرن زمینره تفکیرک پسرماندهای خرانگی اسرت
شهرداری تهران نیز در سالهای اخیر تالش کرده است ترا شرهروندان را
 تحییرح حا رر برا هردف بررسری نیرش.نسبت به این امر ترغیب کنرد
آموزش و دانرش تفکیرک پسرماند در مردیریت پسرماندهای خرانگی در
 نفررر از444 . انجررام شررد1394  شررهرداری تهررران در سررال8 منطیرره
 تصادفی انتخاب-شهروندان این منطیه به یورت نمونهگیری سهمیه ای
 جمع آوری اطالعات از طریح پرسشنامه و تحلیل آن با استفاده از.شدند
 نتایج نشان میدهد دانش شهروندان نسبت بره. انجام شدspss نرم افزار
انوا پسماند در سرط براالیی برود امرا مشرارکت شرهروندان در سرط
 نتایج آزمون فر یههای تحییح نشان داد کره برین.متوسطی قرار داشت
 زمان آموزش و دانش نسبت به تفکیک پسرماند،آموزش تفکیک پسماند
 بررین.بررا رفتررار تفکیررک پسررماند رابطرره مسررتییم و مدبررت وجررود دارد
 تحصیالت و رفتار تفکیک پسماند رابطه، جنس،متغیرهای جمعیتی سن
 به طور کلی نتایج تحییح حا ر رمن.آماری معنیداری به دست نیامد
،تایید تجربی تاثیر آموزش بر رفتار تفکیرک پسرماند توسره شرهروندان
.رورت توجه به سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی را نیز مطرح مریکنرد
 عامل آموزش و ارتیا سط دانش به تنهایی نمریتواننرد،به عبارت دیگر
منجر به تفکیک پسماند شوند و باید در کنار سایر عوامل موثر در رفترار
.تفکیک پسماند بررسی شوند
،  دانش شرهروندان، آموزش شهروندان، مدیریت پسماند:کلمات کلیدی
.شهرداری تهران

نیش آموزش شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی...

 -1مقدمه
از جملرره مسررایل مطرررح در حرروزه نگرانرریهررای
زیسررتمحیطرری ،مسرراله پسررماند وگسررترش فزاینررده آن در
مناطح شهری است .افزایش جمعیت ،سبک زندگی مدرن و
تغییر الگوهای مصرف منجر به کوتراه شردن ررخره و عمرر
مواد مصرفی شده و در نتیجه روزانه حجرم قابرل تروجهی از
مواد شامل انوا پالسرتیک ،شیشره  ،فلرزات و ...تبردیل بره
پسماند می شوند .این پسماند و به ویژه تولیرد روزافرزون آن
که حایل فعالیت انسان است یکی از معضرالت و مشرکالت
اغلب شهرها و روستاها اسرت و برنامره هرای خایری جهرت
مرردیریت آن در بسرریاری از کشررورها در حررال انجررام اسررت.

بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحرد دربراره محریهزیسرت و
توسعه که در سال  1992در  22ایل به تصرویب رسرید در
ایل  14اشاره مریکنرد مسرایل مربروه بره محریهزیسرت
هنگامی به بهترین نحرو حرل و فصرل مریشروند کره کلیره
شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشرند و
درسط ملی هرفرد باید به اطالعات مربوه به محیهزیسرت
دسترسی داشته باشند و دولتها نیز در جهت ترویج و ارتیرا
آگاهی عمومی در این زمینه بکوشند (بیانیره اجرالر ریرو).
همچنین در دستور کار  21این مجمع به آمروزش و آگراهی
عموم مردم اشراره شرده اسرت کره محتروای آموزشری بایرد
آموزشهای مربروه بره محریهزیسرت را در برگیررد (فصرل
33دستور کار .)21
ارتباه بین سط دانش درباره برنامرههرای بازیافرت و
میزان بازیافت در برخی از پژوهشهای پیشین مرورد توجره
محییان مختلف قرر گرفته است .به عنوان مدال ،وینینگ 2و
ابرو )1994( 3در پژوهش خود از  192خانوار در اینویز نشان
دادند که بازیافتکنندگان آگاهی بیشتری دربراره بازیافرت و
دانش بیشتری درباره موادی که جمعآوری میکنند دارند ]. [1
گامبا4و اسکمپ ( )1994نیز به نترایج مشرابهای رسریدند ].[2
کمپتون5وهمکاران( )1995در مطالعه خود بیران مری کننرد
رفتار غیرمحیه زیست گرایانه نتیجه دانش ناکرافی در مرورد
مسایل محیهزیست است .آنها ادعا میکنندکه اکدریت مردم
درباره مسایل محیهزیست به اندازه کافی اطالعات ندارند ترا
به شیوه مسووالنه عمل کنند ] .[3به نظرکلی )2441(3یکی
از عواملی که در دانشگاه مانع مشارکت در طرحهای بازیافت
میشود فیدان اطالعات و دانش دربراره طررحهرای بازیافرت
اسررت ] .[4سررکوماتز 2و گرررین )2441(8نیررز نشرران دادنررد
روشهای آموزشی شامل ایمیرل ،جرزوه ،بیلبرورد و روزنامره
میزان مشارکت در برنامههای بازیافت را در شرهرها افرزایش
مریدهررد ] .[5رروتز )2442(9ترراثیر برنامررههررای آموزشرری
بازیافت را در دانشرگاه برکلری بررسری کررد .ایرن برنامرههرا
تاثیری در افزایش میزان مشارکت دانشجویان در برنامههرای
بازیافت دانشگاه نداشتند] .[3بار )2442(14تاکید می کند که
یکی از موارد مروثر جهرت افرزایش مشرارکت شرهروندان در
برنامههای بازیافت ،داشتن دانش کافی در این زمینره اسرت
که نیرش مهمری در رفترار مناسرب افرراد دارد] .[2یکری از
نتررایجی کرره جیرروین )2411(11در یررک بررسرری مرروردی در
دانشگاه ایست آنجلینا به دسرت آورد ایرن برود کره آمروزش
بازیافت در قالب سخنرانی ،سمینار وکارآگاه میتواند وسریله

دستورکار 121که برنامهای جامع مبتنی بر توسعه پایردار در
قرن  21است و به عنروان یرک منشرور برینالمللری توسره
بسیاری از کشورها پذیرفته شد و در کنفرانس ریرو در سرال
 1992به تصویب رهبرران جهران رسرید ،معتیرد اسرت کره
کرراهش کمیررت زبالرره و بازیافررت آن بایررد برره یررورت یررک
استراتژی دنبال شود (دستورکار ،21فصل .)21در سط ملی
نیز ،مساله پسماند و به عبارت دقیح تر مدیریت پسماند حائز
اهمیت بوده و به همین دلیل ،جایگاه قانونی پیدا کرده است.
مطابح با ماده  2قانون مدیریت پسرماند کشرور ،پسرماند بره
مواد جامد ،مایع و گاز( غیر از فا الب) گفته میشود که بره
طور مستییم و غیرمستییم حایل فعالیرت انسران بروده و از
نظرتولید کننده زاید تلیی میشود (ماده  ،2قرانون مردیریت
پسماند).
توجه به دستور کرار  21و نیرز قروانین داخرل کشرور
بیانگر آن است که استراتژیها و اقدامات الزم برای مردیریت
پسماند ،تنها در سط مدیریت شهری مطرح نیسرتند بلکره
فرد ،فرد شهروندان نسبت به مساله پسماند مسئولیت دارند.
به عبارت دیگر ،تغییر در رفتار شهروندان در جهرت کراهش
حجم پسماندهای تولیردی و افرزایش تفکیرک پسرماندهای
خشک روری است .از سوی دیگر ،به نظر میرسد موفییت
طرحهای تفکیک پسرماند بره مشرارکت شرهروندان وابسرته
است .در عین حال ،مشارکت شهروندان در مدیریت پسرماند
خود ،تحت تراثیر مجموعرهای از عوامرل اسرت کره دانرش و
آگاهی زیستمحیطی شهروندان به یرورت عرام و بره ویرژه
دانش و آگاهی نسبت به انوا پسماند و لزوم تفکیک یحی
آن یکی از مولفههای تاثرگرذار بره شرمار مریرود .مطالعرات
متعددی نشان میدهرد کره آگراهی زیسرتمحیطری متغیرر
مهمرری در رفتارهررای زیسررتمحیطرری محسرروب مرریشررود و
تفکیک پسماند از مبدا نیرز از ایرن قاعرده مسرتدنی نیسرت.
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یادق یالحی و همکاران

خوازرمی ( )1392عوامل ایلی در ارتیرا فرهنرگ مردیریت
زباله را افزایش آگاهی مردم نسبت به مخاطرات زباله و آگراه
ساختن آنها به مسرئولیتشران در قبرال تولیرد پسرماند برا
استفاده از شیوههای مختلف اطرال رسرانی مریدانرد ].[19
آقررایی ابیانرره ( )1392در پژوهشرری در منطیرره  2شررهرداری
تهران ،یکی از عوامل موثر در رفتار تفکیک پسماند را دانرش
زیستمحیطی معرفی کرد].[24
همانطور که مالحظه می شود نترایج غالرب تحیییرات
انجام شرده و نیرز نظریرات ارایره شرده در زمینره مردیریت
پسماند ،بیرانگر تراثیر آمروزش و نیرز دانرش در شرکلدهری
رفتارهای مسوالنه زیستمحیطی (مدیریت یحی پسرماند)
است .با توجه به این پیش زمینهها ،مریتروان رنرین فرر
کرد که در سط جامعه مورد بررسری (منطیره  8شرهرداری
تهران) ،آموزش و دانش نسربت بره پسرماند باعرث افرزایش
مشارکت شهروندان در طررح تفکیرک پسرماندهای خرانگی
شده است.

موثری در ارتباه با رفترار بازیافرت در میران دانرش آمروزان
باشد ] .[8همچنین در دانشگاه سراوتمتن کارگراه آموزشری
بازیافت برای دانشجویانی که تازه وارد هستند و با تاکیرد برر
الزامات و نیازهای بازیافرت برگرزار مریشرود ترا مشرارکت و
همکاری دانشجویان نسبت به تفکیک پسماند افرزایش یابرد.
ژانک12و همکاران( )2411نیز در حوزه تفکیرک پسرماند بره
نیش دانش اشاره میکنند] .[9سونارتو13و همکاران ()2414
در مبحث مدیریت پسماندهای خانگی بره اهمیرت دانرش و
آگاهی خانوارها تاکید داشتند .به نظر آنها برا تیویرت دانرش
مدیریت پسماند نگرش افراد نیز مریتوانرد تغییرر یابرد و در
نهایت منجر به عمرل مدبرت شرود] .[14ژانرگ و همکراران
( )2415با بررسی عوامل موثر در رفتار تفکیک پسرماندهای
خانگی در شهر گوانرگ ژوا ررین ،نشران دادنرد کره دانرش
زیستمحیطی و تعهردات اخالقری هرر دو تراثیر مدبتری برر
نگرش زیستمحیطی دارند کره مری توانرد منجرر بره رفترار
زیستمحیطی مدنظر شود].[11
عررالوه بررر تحیییررات خررارجی ،در سررالهررای گذشررته
تحیییات مشابهی در داخل کشور نیرز انجرام شرده اسرت .از
جمله عابدی و همکاران ( )1388در تحییح خود نشان دادند
که آموزشهای ارایه شده از سوی سازمان مردیریت پسرماند
در امر تفکیک پسماند از مبدا موثر بوده است ] .[12عزیرزی
( )1389در تحلیل مشارکت شهروندان در مردیریت پسرماند
در منطیررره  24شرررهرداری تهرررران ،نشررران داد مشرررارکت
شهروندان در امر تفکیک زباله رابطه مستییمی با آموزش در
این زمینه دارد ] .[13نتایج تحییح ادهمی و اکبر زاده نشران
داد بین متغیر دانش و آگاهی و حفظ محریهزیسرت رابطره
مدبترری وجررود دارد ] .[14فررات نیررا ( )1394نیررز برره نیررش
آمرروزشهررای مسررتییم کارگرراهی در افررزایش مشررارکت
شهروندان منطیه  5شهرداری تهران در طررحهرای تفکیرک
پسرررماند از مبررردا تاکیرررد کررررد] .[15یرررالحی و همتررری
گویمی( )1391نیش آموزش زیستمحیطری را در مردیریت
زبالههای الکترونیکی بررسی کردند و نتایج تحییرح آنهرا برر
نیش رسانهها در افزایش آگاهی مردم و لزوم اطال رسانی در
زمینه اجرای طرحهایی از قبیل طررح تفکیرک زبالره تاکیرد
داشت] .[13عمادزاده و همکاران ( )1391نیز در تحییح خود
براهمیررت نیررش دانررش و آگرراهی از برنامررههررای بازیافررت و
محیهزیست و درک اثر بخشری عمرل فرردی برر مشرارکت
شهروندان در برنامههای جمعآوری و بازیافت پسماند تاکیرد
داشتند] .[12درتحییح فرهمند و همکاران ( )1392بر نیرش
آگاهی در رفتارهای زیستمحیطی اشاره شد ] .[18همچنین

 -1-1طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر تهران
در شررهر تهررران برره واسررطه افررزایش جمعیررت طرری
سالهای گذشته و تغییرر الگوهرای مصررف ،شراهد افرزایش
حجم تولید پسرماندهای شرهری هسرتیم .مطرابح آمارهرای
حایل از مرکز دفن کهریزک ،در شهر تهران روزانه حردود 8
هزارتن پسماند تولیرد مری شرود کره بیشرتر آن مربروه بره
پسماند شرهری اسرت (گرزارش پرایش محریهزیسرت شرهر
تهران )1393،که در میایسه با سالهای گذشته رونرد روبره
افزایشی را نشان می دهد .اجررای طررح تفکیرک پسرماند از
مبدا در یک دهه گذشته به یورت یرک طررح هماهنرگ در
شهر تهران با محوریت سازمان بازیافت و تبدیل مواد که هرم
اکنون به سازمان مدیریت پسماند تغییر نرام داد شررو و از
طریح ادارات مدیریت پسماند (بازیافت) در منراطح 22گانره
شهر تهران اجرا شده است و در سال  1393-1394با جدیت
بیشتری پیگیری شد (دسرتورالعملهرای سرازمان مردیریت
پسماند1393،و  .)1394تفکیک درست پسماندهای خشرک
و تر یکی از بهترین روشها در مدیریت پسماندهای خرانگی
به شمار می رود .اما شهروندان باید در وهلره اول نسربت بره
این میوله و اهمیرت آن آگراهی یاینرد .نترایج بررسریهرای
پیشین نیز بر اهمیت نیش آموزش و ارتیا دانرش نسربت بره
تفکیک پسماند در مو و مردیریت یرحی پسرماند تاکیرد
دارند .محییانی همچون آکیرل14و هرو ،)2413(15سرریپا13و
همکرررررراران ( ،)2413رایررررررت ،)2411(12افررررررروز18و
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همکررررراران( ،)2414دی فئرررررو19و گیسررررری،)2414(24
عمرررررران ،)2449(21وینسرررررنت 22و ریرررررس،)2448(23
کامررارا )2443(24بررر اهمیررت آگرراهی و دانررش نسرربت برره
برنامههای بازیافت و مدیریت پسماند و نیش آموزش در ایرن
زمینه تاکید کردند ] .[21-28این پژوهش می کوشرد تراثیر
مجموعه اقرداماتی کره شرهرداری تهرران از طریرح آمروزش
(آموزش رهره به رهره خانوار ،در مدارر ،سراهای محالت،
ایناف و )...درباره طرح تفکیک پسماند انجام داده بر افزایش
تفکیک پسماند در بین شهروندان منطیه  8برآورد کند؟ بره
عبارت دقیحتر ،تحییح حا رر سرعی دارد بره سرواالت زیرر
پاسخ دهد:
 میزان آشنایی شهروندان ساکن در منطیره  8برا میولره
تفکیک پسماند از مبدا تا ریدر است؟
 آموزش تفکیک پسماند ریدر توانسته است در افرزایش
تفکیک پسماند و دریرد تفکیرک پسرماندهای خشرک
منطیه موثر باشد؟
 آیا ارتیا دانرش نسربت پسرماند و انروا آن در تفکیرک
پسماند تاثیر دارد؟

بداند رگونه باید رفتار کند تا تاثیر مخررب زیسرتمحیطری
کمتری داشته باشد.
 -3-1فرضیههای تحقیق
به نظر میرسد بین متغیر آموزش تفکیرک پسرماند و
رفتار تفکیک پسماند رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین دانش نسبت بره رفترار پسرماند و
تفکیک پسماند رابطه وجود دارد.
به نظرمیرسد بین متغیرهای جمعیتی ( سن ،جنس ،
تحصیالت) و رفتار تفکیک پسماند رابطه وجود دارد.
 -2مواد و روشها
تحییح حا ر با هدف تبیرین نیرش آمروزش و دانرش
نسبت به تفکیک پسماند در مدیریت پسماندهای خرانگی در
محدوده منطیه  8شهرداری تهران و به شیوه پیمایشی انجام
شد .جامعه آماری این تحییح شرامل کلیره افرراد براالی 15
سال ساکن در منطیه  8شرهرداری تهرران بودنرد .بنرابراین،
واحد تحلیل فرد در نظر گرفته شد .از تعرداد  313981نفرر
جمعیت باالی 15سال این منطیه  444 ،نمونه با استفاده از
فرکول کوکران به عنوان نمونه تحییح مشرخ شرد .برا در
نظررر گرررفتن تعررداد نررواحی در منطیرره ( 3ناحیرره) و تعررداد
بلوکهای برداشرت ( نیشره بلروکبنردی طررح جمرعآوری
پسماندهای خشک در سط محرالت کره  24بلروک 3444
خانواری طراحی شده بود) ،در ابتردا در هرر ناحیره سرهیمه
نمونهها مشخ و سپس در هربلوک هر ناحیه سهیمه نمونه
تعیین شد .در مرحله بعد در هرر بلروک برداشرت بره شریوه
نمونررهگیررری تصررادفی و براسررار سررهمیه مشررخ شررده،
نمونهها انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعرات پرسشرنامه
بود کره در واحردهای مسرکونی و در کرالرهرای آموزشری
سررراهای محررالت توزیررع گردیررد .برره منظررور تررامین اعتبررار
گویههای متغیرهای تحییح از اعتبار یوری اسرتفاده شرد و
برای سنجش پایایی گویهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شد و در نهایت دادههای جمعآوری شده در نرم افرزار spss
مورد تحلیل قرار گرفت.

 -2-1مبانی نظری تحقیق
یکی از عوامل مهم در نیل به رفتارهای زیستمحیطی
عامل دانش و آگاهی نسبت به محیهزیست و مسایل مرتبه
با آن است و تحیییات زیرادی در ارتبراه برین تراثیر دانرش
25
زیست محیطی بر رفتار یورت گرفته است .فریتیوف کراپرا
معتید است که تحصیل آگاهی زیستمحیطی نخستین گرام
در راه رسیدن به پایداری است و اساسرا شرره بیرای آینرده
بشر آگراهی زیسرتمحیطری ،توانرایی فهرم ایرول شرناخت
محیهزیست و زندگی کردن بر پایه آنهاست] .[29عرالوه برر
این کلمور23و آیزمن )2442(22در مدل اولیهای که از رفتار
زیست محیطی ارائه دادند ،دانش را فراکتور مهمری در رفترار
زیستمحیطی معرفی کردند ] .[34هاینس ،28هانگرفورد 29و
تومرا )1983(34مدل رفترار محریه زیسرتی مسرئوالنه را برر
31
اسار نظریه رفتار برنامهریرزی شرده آیرزن و فریش برین
مطرررح کردنررد ] .[31متغیررر دانررش نسرربت برره مو ررو و
استراتژی فعالیت از مواردی است که مطرح شرده اسرت .بره
این ترتیب که افرادی که دانش بیشتری نسربت بره مسرایل
زیستمحیطی یا رگونگی انجام رفترار در ایرن حروزه دارنرد
احتمال بیشتری دارد که رفتارهای زیستمحیطری بیشرتری
داشته باشند .دانش نسبت به استراتژی فعالیرت ،یعنری فررد

 -1-2تعاریف مفاهیم و سنجش متغیرها
در تحییح حا رر سره متغیرر اساسری تحرت عنراوین
آموزش تفکیک پسماند ،دانرش نسربت بره پسرماند و رفترار
تفکیررک پسررماند مطرررح شررده اسررت کرره در زیررر تعرراریف
مفهمومی و عملیاتی آنها ارایه میشود.
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 -3-1-2رفتار تفکیک پسماند
منظور از رفتار تفکیک پسماند ،تفکیک و جردا کرردن
پسماندهای خشک توسه افراد ،استفاده مجدد از آنها و یرا
تحویل آن به خودروهای جمعآوری و غرفههای بازیافت برود.
از نظرعملیاتی برای سنجش این مفهوم از  3گویره بره شررح
زیر استفاده گردید.

 -1-1-2آموزش تفکیک پسماند
منظور از آموزش تفکیک پسماند ،ایرن اسرت کره آیرا
شهروندان مورد بررسی تا کنون ،آموزش تفکیرک پسرماند و
روشهای جمعآوری پسماندهای خشک دیدهاند یا نه؟ و اگر
بلی ،تا ره اندازه؟ برای سنجش آن از دو سوال استفاده شد.
جدول  - 1سواالت مربوه به متغیر آموزش
سوال

جدول-3گویههای مربوه به تفکیک پسماندهای خشک

آیا تا به حال درباره مو و تفکیک پسماند ،به شما آموزش دادهاند؟
اگر در باره تفکیک پسماند به شما آموزش دادهاند ،میزان آموزش ریردر
بوده است؟

گویه
در منزل پسماندهای خشک را از پسماندهای دیگر تفکیک میکنم.
ظروف شیشه ای یا پالستیکی را دوباره استفاده میکنم.
پسماندهای خشک را به غرفه بازیافت تحویل میدهم.
پسماندهای خشک را به خودروهای بازیافت تحویل میدهم.
دریورت تاخیر یرا وقفره در جمرعآوری پسرماندهای خشرک ،مسراله را
پیگیری میکنم.

 -2-1-2دانش نسبت به پسماند
به طور کلی دانرش زیسرتمحیطری شرامل اطالعراتی
است که افراد درباره محیهزیست ،بومشناسی سیاره زمین و
تاثیر کنشهای انسانی بر روی محیهزیست دارنرد ( همتری
گویمی .)1391،از نظرر مفهرومی در تحییرح حا رر دانرش
نسبت به پسماند عبارت است از مجموعه دانش و اطالعراتی
کرره شررهروندان نسرربت برره پسررماند و انرروا آن برره ویررژه
پسماندهای خشک و مرواردی کره در تفکیرک پسرماندهای
خشک باید رعایت کنند ،دارند .از نظر عملیاتی برای سنجش
آن از  8گویه استفاده شد.

گویههای فوق در یک طیف  5قسمتی سرنجیده شرد.
حداکدر نمره هر پاسخگو برای این متغیر  34و حداقل نمرره
او  3بود.
 -2-2محدوده مورد بررسی
منطیه  8شهرداری تهران یکی از مناطیی است که در
شرق تهران واقع شده است .این منطیه از شمال و شررق بره
بزرگراه رسالت ،از جنوب به خیابان دماوند و از سرمت غررب
به خیابان استاد حسن بنا و سبالن شمالی منتهی مریشرود.
به عبارت دیگر ،این منطیره برا منراطح 4و  13و  2همجروار
است .مطابح با تیسیمبندی مدیریت شهری شهرداری تهران
هر منطیه به رندین ناحیره و هرر ناحیره از رنردین محلره
تیسیم شده است و منطیه  8به  3ناحیه و  13محله تفکیک
میشود .طررح تفکیرک پسرماند از مبردا از سرال  1384بره
یورت رسمی از طریح اداره مدیریت پسماند (بازیافت) ایرن
منطیه و آموزش رهره بره رهرره تمرامی خانوارهرا ،اجررای
برنامه های آموزشی در مردارر ،ادارات ،مسراجد و سرراهای
محالت و سایر گروههرای هردف اجررا شرده اسرت .درسرال
1393مجددا خانوارهای سط منطیه تحت آموزش تفکیرک
پسماند قرار گرفتند (گزارش عملکرد اداره مردیریت پسرماند
منطیه. )1393 ،8

جدول-2گویههای مربوه به دانش نسبت به پسماند
و تفکیک آن
گویه
پسماندهای خانگی به دو دسته خشک و تر تیسیم میشوند.
کاغذ و کارتن ،پالستیک ،فلزات و شیشه و نران خشرک جرز پسرماند
خشک هستند.
یکی از راهها در مردیریت پسرماند ،فشرردهکرردن پسرماندهای فلرزی و
بطریهای پالستیکی(پت) میباشد.
برررای بازیافررت پسررماندهای کاغررذی و میرروایی ،در هنگررام تفکیررک و
جداسازی ،نباید آنها خیس شوند.
نان خشک کپکزده برای سالمتی انسران و حتری حیوانراتی کره از آنهرا
تغذیه میکنند مضر است.
کاالها و ظروف یکبار مصرف ،تهدیدی برای محیهزیست هستند.
پالستیک بیش از سیصد سال در طبیعت باقی میماند.

گویههای فوق ،روی یرک طیرف  3قسرمتی (لیکررت)
سنجیده شدند که حداقل نمره هر گویه یک و حداکدر آن 3
بود .بنابراین ،با توجه به تعداد گویرههرا حرداکدر نمرره هرر
پاسخگو برای ایرن متغیرر  24و حرداقل نمرره او  8در نظرر
گرفته شد.

 -3نتایج و بحث
نتایج و یافتههای تحییح حا ر تحت سه عنوان کلری
در ادامه ارایه میشوند که عبارتند از :مشخصرات کلری و یرا
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بیاطالعی داشتند .میانگین این سواالت  2/81از  3میباشد.
بنابراین پاسخگویان دانش خوبی نسبت به پسماند و انوا آن
و برره ویررژه پسررماندهای خشررک داشررته انررد.کمترین دانررش
پاسخگویان مربوه به گویه ماندگاری پالسرتیک در طبیعرت
بود که 13درید گزینه نمیدانم و  4/8درید گزینه غلره را
انتخاب کردنرد و گویره فشرردهسرازی بطرریهرای فلرزی و
پالستیکی به منظور کم حجم سازی پسماند برود کره 12/5
درید اظهار بیاطالعری و  2دریرد گزینره غلره را انتخراب
کردند .در کل سط دانش پاسخ گویان نسبت بره پسرماند و
تفکیک آن باال بود.
در توییف متغیر رفتار تفکیک پسماند یافتهها بیرانگر
این مطلب بودند که میانگین رفتار تفکیک پسرماند  3/15از
 5بود که درحد متوسه قرار مریگرفرت .معرادل  35دریرد
پاسخگویان تفکیک پسماند را در طیف زیاد انجام میدادنرد.
در آیتم ترغیب اطرافیان به تفکیک پسماند  33درید گزینه
خیلی کم و  32/5درید گزینه کم را انتخاب کردند .در آیتم
استفاد مجدد از ظروف پالستیکی و شیشهای به عنوان یکری
از رفتارهای کاهش تولید پسرماند 25 ،دریرد هرگرز انجرام
نمیدادند و حدود  38دریرد نیرز خیلری کرم و کرم انجرام
دادهاند .در گزینه تحویل پسماندهای خشک به غرفه بازیافت
 35درید بسیار کم و تحویل به خودروی بازیافت  28درید
زیاد را انتخاب کردند .درگویه پیگیری مساله دریورت تاخیر
در جمعآوری 22 ،درید هرگرز و حردود  44دریرد کرم و
خیلی کم مساله را پیگیری کردند.

ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان ،توییف متغیرهای
ایلی تحییح و نهایتا ،آزمون فر یهها (نتایج تحلیلی).
 -1-3مشخصات کلی پاسخگویان
بیشترین پاسخگویان در گروههرای سرنی (  25 -34و
 )35 -44قرررار گرفتنررد کرره هرکرردام حرردود  35دریررد از
پاسخگویان را به خود اختصاص دادنرد و کمتررین در گرروه
سنی  35سال به باال بودند .میانگین سن پاسرخگویان 33/8
بررود .نتررایج تحییررح حا ررر نشرران داده اسررت کرره اکدریررت
پاسخگویان زنان بودند (31/5درید) و  38/5درید را مردان
تشکیل دادند .در توییف متغیر تحصیالت ،یافتههرا گویرای
آن بود که  44درید پاسخگویان در میطرع تحصریلی فروق
دیپلم و لیسانس 33 ،درید در میطع دیپلم 12 ،درید زیرر
دیپلم قرار گرفتند .به لحاظ سالهای سکونت در منطیه43 ،
درید پاسخگویان بین  1تا  14سال و  39/2درید برین 11
تا  24سال در منطیه ساکن بودند .همچنین نتایج نشان داد
که  88درید در آپارتمان سکونت داشرتند .درحیییرت نرو
واحدهای مسکونی قالب در منطیه  8آپارتمان میباشرد .در
خصوص متغیر سط درآمد 33/5 ،دریرد ترا یرک میلیرون
تومان 31/25 ،درید بین یک تا یک میلیون و پانصرد هرزار
تومان و حدود  34درید درآمد خود را بین یرک میلیرون و
پانصد تا باالتر از دو میلیون تومان اعالم کردند.
 -2-3توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
در متغیر آموزش درید آموزشهای ارائه شده دربراره
تفکیررک پسررماند از مبرردا مررد نظررر بررود 34/25 .دریررد
پاسخگویان آموزش دیده بودند و  35/2درید آموزش ندیده
بودند .از 34/25دریرد (معرادل  252نفرر) پاسرخگویی کره
آموزش تفکیک پسماند از مبدا دیرده بودنرد  54/48دریرد
اعالم کردند که بین  5 -14دقییه آموزش دیردهانرد22/53 .
درید زمان آموزش خود را  15تا  24دقییه میدانند .مرورد
اول مدت زمان آموزش رهره به رهرره درب منرازل و مرورد
دوم بیشتر مربوه به کالرهای آموزشی در سراهای محالت
است .البته در سراهای محالت کالرهایی با زمان باالتر نیرز
انجام میشود کره  23/34دریرد پاسرخگویان ایرن مرورد را
انتخاب کردند.
نتایج جداول آماری درخصوص متغیر دانش نسبت بره
پسماند نشان داد کره  94/5دریرد پاسرخگویان نسربت بره
گویهها اطال درستی داشرتند و پاسرخهرای یرحی دادنرد.
حدود  5درید پاسرخهرای غلره و تنهرا  4/2دریرد اظهرار

 -3-3آزمون فرضیهها
در انتخاب آزمونهای آماری پیششرههایی را باید در
نظر گرفت .مییار دادهها  ،نو فر یه (رابطهای ،میایسهای)
تعداد متغیرها ،تعداد گروهها و توزیع دادهها از حیث نرمال یا
غیر نرمال بودن ،استیالل یا وابستگی گروههرا و نمونرههرا از
یکدیگر از جملره ایرن شررایه محسروب مریشروند .آزمرون
فر یههای تحییح مورد نظر با در نظر گرفتن ایرن عوامرل و
شرایه انجام شد.
 -1-3-3رابطه آموزش و رفتار تفکیک پسماند
به دلیرل اینکره متغیرر آمروزش در سرط اسرمی دو
وجهی و متغیر رفتار تفکیک پسماند در سط رتبهای برود و
فر یه نیز از نو رابطه بود ،بنابراین ،برای آزمون رابطه بین
دو متغیر از آزمون وی کرامرز اسرتفاده شرده اسرت .جردول
ذیل خالیه شاخ های آماری را نشان میدهد.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،4زمستان 1394

48

یادق یالحی و همکاران

رابطه بود ،برای آزمون همبستگی برین دو متغیرر از رریب
همبسررتگی اسررپیرمن اسررتفاده شررد .جرردول زیررر خالیرره
شاخ های آماری را نشان میدهد.

جدول -4آزمون آماری رابطه بین متغیر آموزش و
تفکیک پسماند
آزمون

متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

آموزش

رفتار
تفکیک
پسماند

کای
اسکوئر

دامنه
آزادی

سطح

وی

معنادار

کرامرز

ی

جدول -6آزمون آماری رابطه بین متغیر دانش نسبت
به پسماند و رفتار تفکیک پسماند

32/912

24

4/412

4/444

اطالعات جدول فوق نشان میدهد برین دو متغیرر برا
 99دریررد اطمینرران و در سررط خطررای کررورکتر از 4/41
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحییرح حا رر نشران داد
فر یه تحییح مبنی بر وجرود رابطره برین آمروزش و رفترار
تفکیک پسماند به لحاظ تجربی مورد تایید قرار میگیرد.

جدول -5آزمون آماری رابطه بین متغیرمیزان
آموزش و رفتار تفکیک پسماند
متغیر
مستقل
میزان آموزش

متغیر وابسته
رفتار تفکیک
پسماند

مقدار
آزمون

معناداری

4/383

4/444

دانش نسبت به
پسماند

رفتار تفکیک
پسماند

4/133

معناداری
4/442

نتایج جدول فوق نشان داد که با  99درید اطمینان و
سط خطای کورکتر از  4/41رابطه آماری معنیداری برین
دو متغیر مذکور وجود دارد .با نتایج کسب شده ،فر یه دوم
این تحییح مبنی بر وجود رابطه بین متغیر دانش نسبت بره
پسماند و رفتار تفکیک پسماند مورد تایید تجربی قرارگرفت.
از طرف دیگر میدار این رابطه برابر با  4/133به دسرت آمرد
که داللت بر همبستگی عیف بین دو متغیر بود.
الزم به ذکر است رابطره برین متغیرهرای جمعیتری و
متغیر رفتار تفکیک پسماند نیرز مرورد بررسری قرارگرفرت و
مشررخ شررد بررین متغیررر سررن ،جررنس ،تحصرریالت و
رفتارتفکیک پسماند به لحاظ آماری رابطهای نیست.
جدول زیر خالیه شاخ های آماری مربوه به آزمون
رابطه متغیرهای جمعیتی و متغیر رفتار تفکیرک پسرماند را
نشان میدهد.

 -2-3-3رابطه میزان آموزش و رفتار تفکیک پسماند
در ایررن تحییررح رابطرره بررین میررزان آمرروزش و رفتررار
تفکیک پسماند نیز بررسی شد .به دلیل اینکه متغیر سراعات
آموزش در سط فایلهای و متغیر رفتار تفکیک پسرماند در
سط ترتیبی بودند و فر یه تحییح نیرز از نرو رابطره برود
برررای سررنجش آزمررون معنرراداری بررین دو متغیررر از آزمررون
اسپیرمن استفاده شد .جردول ذیرل میردار آزمرون را نشران
میدهد.

سطح

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار آزمون

سطح

جدول -7آزمون آماری بین متغیر سن ،جنس،
تحصیالت و رفتار تفکیک پسماند
متغیر
مستقل
سن
جنس
تحصیالت

مطابح با جدول فوق بین دو متغیر به لحاظ آماری در
سط خطرای کرورکتر از  4/41و برا  99دریرد اطمینران
رابطه وجود دارد .در حیییت میتوان انتظرار داشرت هررره
میزان (ساعت) آموزش افرزایش یابرد افرراد بیشرتر تفکیرک
پسماند را انجام دهند .این نتیجه فر ریه تحییرح مینری برر
وجود رابطه بین میزان آمروزش و رفترار تفکیرک پسرماند را
مورد تایید تجربی قرار داد.

متغیر وابسته
رفتار تفکیک
پسماند

مقدار

سطح

آزمون

معناداری

4/491
29/192
4/424

4/421
4/344
4/383

همانطور که دادههای جدول فوق نشان میدهرد برین
متغیر سن ،جنس ،تحصریالت و تفکیرک پسرماند در سرط
خطای  4/45دریرد رابطره معنریداری بره دسرت نیامرد و
فر رریه تحییررح دربرراره وجررود رابطرره بررین دو متغیرررهررای
جمعیتی ذکر شرده و رفترار تفکیرک پسرماند مرورد تاییرد
تجربی قرار نگرفت.
تحییح حا ر با هدف بررسی رابطه برین آمروزش و
دانش در حوزه تفکیک پسرماند و رفترار تفکیرک پسرماند
(مدیریت پسماند خانگی) انجام گردید .محردوده پرژوهش

 -3-3-3رابطه دانشش نسشبت بشه پسشماند و رفتشار
تفکیک پسماند
با توجه به اینکره مییرار متغیرر دانرش و هرم رفترار
تفکیک پسماند هر دو ترتیبری بودنرد و فر ریه نیرز از نرو
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نیش آموزش شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی...

پسماند و همچنین تاثیر دانرش و اطالعرات در ارتبراه برا
این مو و را برر تفکیرک پسرماند (بره منظرور مردیریت
پسما ندهای خرانگی) توسره شرهروندان منطیره  8مرورد
بررسی قرار داد .بیش از نیمی از پاسخگویان تحت آموزش
تفکیک پسماند قرارگفتره بودنرد وسرط دانرش وآگراهی
شهرندان نسبت به پسماند مطلوب بود .نکته حایز اهمیرت
آن بود که دانش در خصوص پسماند و انوا آن با تفکیرک
پسماند به لحاظ آماری همبستگی داشت اما رفتار تفکیک
پسماند در حد متوسه برود .بنرابراین ،تنهرا برا آمروزش و
افزایش دانش در این زمینه ،نمی توان افراد را بره تفکیرک
33
پسررماند سرروق داد .همررانطور کرره فیتکررائو32و کسررل
( )1981نیز تاکیرد مری کننرد دانرش زیسرت محیطری بره
تنهایی برای تشویح افرراد بره رفتارهرای زیسرتمحیطری
کررافی نیسررت بلکرره دانررش بررا ترراثیر نگرررش و ارزشهررای
زیست محیطی در نهایت بر رفتارهای زیسرت محیطری اثرر
می گرذارد .بره ییرین آمروزش در ایجراد دانرش و آگراهی
شهروندان در زمینه پسماند و تفکیک آن مروثر اسرت امرا
باید درکنار سایر عوامرل تاثیرگرذار در ایرن مسراله مرورد
بررسی قرار گیرد.
در ادامه باید گفت که نتایج و یافتههای این تحییح
بر ارتباه معنی دار بین آموزش و دانش نسربت پسرماند و
رفتار تفکیک پسرماند در برین شرهروندان تهرانری تاکیرد
می کند .این در حالی است کره نترایج پرژوهش حراکی از
سط متوسه مشارکت شرهروندان ایرن منطیره در طررح
تفکیک پسماند خرانگی برود و از سروی دیگرر ،شرهرداری
تهران ،ارائه تسهیالت و امکانات به منظور تفکیک یرحی
پسماندهای خشک و دسترسی محلی به مراکز تحویل این
نو از پسماندها را در دستور کار خود قرار داده اسرت .بره
نظر می رسد با تیویت ارتباه و اقردام عملری بررای پیونرد
میان آموزش و ارایره تسرهیالت ،شراهد مشرارکت بیشرتر
شهروندان در طرح تفکیک پسماند خواهیم بود .برای ایرن
منظور الزم است اقدامات عملی زیر یورت پذیرد:
الف :شناسایی گروه های هدف و آموزش این گروهها
بر حسب شرایه و نیازهای خاص آن ها (به عنوان مدال برا
انجام مطالعات کیفی در مناطح  22گ انه شهر تهران)؛
ب :شناسایی تسهیالت مورد نیراز بررای گرروههرای
هدف و ارایه امکانات و تسهیالت الزم برای آنان( مردال برا
مدنظر قراردادن نو واحدهای مسکونی ،فضای نگهداری و
ذخیره سازی و...در هر محله).

منطیه  8شهرداری تهران انتخاب شد .یافتههای پرژوهش
نشان داد کره  34/25دریرد پاسرخگویان تحرت آمروزش
تفکیک پسماند قرار گفته بودند .به عبرارت دیگرر ،دربراره
بیش از نیمی از افراد آمروزش انجرام شرده اسرت .از برین
تعداد افرادی که آموزش تفکیرک پسرماند دیدنرد54/44 ،
درید زمانی بین  5-14دقییه را تحت آموزش بروده انرد و
 22/53درید زمانی بین 15-24دقییه آموزش دیرده انرد.
الزم به ذکر است کره  5-14دقییره مردت زمران آمروزش
رهره به رهره است که آموزشگران درب منرازل ،افرراد را
آموزش می دهند .در خصوص سنجش دانرش پاسرخگویان
نسبت به پسماند و انوا آن با توجه به آموزشهای انجرام
شده ،نتایج نشان داد که  94/5درید به موارد مطرح شرده
پاسرررخ یرررحی دادنرررد و میرررانگین دانرررش در حررروزه
پسماند 2/81از  3ب ود کره درسرط براالیی قررار داشرت.
درحالی که میانگین رفتار تفکیک پسماند متوسه برود .در
ارتباه با آزمون فر یه های تحییح ،نترایج نشران داد کره
بین متغیر آموزش تفکیک پسماند و رفتار تفکیک پسماند
به لحاظ آماری رابطره معنری داری وجرود دارد .همچنرین
بین متغیر میزان آموزش وتفک یک پسرماند رابطره آمراری
معنی داری به دست آمد .بهطوریکه می توان انتظار داشرت
هرره زمان آموزش تفکیک پسرماند افرزایش یابرد ،رفترار
تفکیک پسماندهای نیز افزایش یابد .ایرن نترایج برا یافتره
های تحییح جیوین ( ) 2411مشابه بود .جیروین آمروزش
بازیافت را وسیله مروثری در ارتبراه برا افرزایش دانرش و
اطالعات دانش آموزان در مو و تفکیک پسماند می داند.
در بررسی فر یه مربوه به رابطه بین دانش نسربت
به پسماند و انوا آن و رفتار تفکیک پسماند ،نتایج آزمون
همبستگی نشان داد بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود
دارد .این یافته برا نترایج تحیییرات آکیرل و هرو(،)2413
سررریپا عبرردالطیف و همکرراران ( ،)2413رایررت (،)2411
افروز و همکراران ( ،) 2414عمرران و همکراران ( ،)2449
گامبا واسرکپ ( ،)1994وینینرگ و ابررو( )1994و آقرایی
( )1392همسو میباشد.
 -4نتیجهگیری
به طور کلی و همانطور که قبال مطرح شد ،تفکیرک
پسررماندهای خررانگی یکرری از مراحررل مهررم در حرروزه
برنامه های مدیریت پسماند شرهرها محسروب مری شرود و
مشارکت شهروندان در موفییت و اجرای یحی آن نیرش
اساسی دارد .این پژوهش نیش آموزش درخصوص تفکیک
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