
 

 

 

 اجتماعي عوامل بررسي). ١٣٩٧نژاد، فرهاد و كريمي، رامين (زارع، بيژن؛ نصرتي
 رد مبدأ از زباله تفكيك: مطالعه مورد( شهروندي مشاركت بر ثرمؤ فرهنگي و

 .٣٩-٦١)، ١١(٥ جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي، .)١٣٩٢ تهران شهر

  ثر بر مشاركت شهرونديمؤبررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي 
  )١٣٩٢ در شهر تهران تفكيك زباله از مبدأ مورد مطالعه:(

  ٣رامين كريمي و ٢فرهاد نصرتي نژاد ،١بيژن زارع

  ١٧/٢/١٣٩٧تاريخ پذيرش:                                                              ١٠/٧/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  چكيده

هدف اين شود.  هاي مهم زيست محيطي و اقتصادي محسوب ميكيك زباله و بازيافت آن از مقولهتف
ثر و تعيين ميزان سهم و نقش اين عوامل در تبيين مقوله مؤپژوهش شناخت عوامل فرهنگي و اجتماعي 

 است.ساله شهر تهران  ٧٥تا  ١٥مشاركت در تفكيك زباله است. جمعيت آماري اين پژوهش  شهروندان 
 ياحلهمر چند ياو خوشه يتصادف يرينمونه گ وهيش باشد كه با استفاده ازنفر مي  ٣٨٤نمونه آماري شامل 

. نتايج آزمون مي باشدپرسشنامه  و ابزار جمع آوري اطلاعات، حقيق پيمايشروش ت استانتخاب شده 
ليت شهروندي، باورهاي نادرست، سودمندي تفكيك ومسؤرگرسيون تك متغيره نشان داد كه متغيرهاي 

ثر ؤمزباله، اعتماد به شهرداري و نگرش زيست محيطي و شرايط عمل بر ميزان مشاركت در تفكيك زباله 
وجه به مقدار ضريب رگرسيوني استاندارد شده مي توان گفت كه متغيرهاي شرايط عمل هستند. با ت

ترين تاثير بر متغير مشاركت در تفكيك زباله ) داراي بيش٤٣/٠) و احساس مسئوليت شهروندي (-٤٤/٠(
احساس  ،هستند. همچنين نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد متغيرهاي شرايط عمل

ليت شهروندي و باورهاي نادرست در مدل باقي مانده و تاثيرشان در بررسي همزمان متغيرهاي ومسئو
نتايج اين پژوهش نشان داد كه شرايط عمل نقش مهمي در مشاركت . گرفتپيش بين مورد تاييد قرار 

  شود. يمكنند همچنين احساس مسئوليت شهروندي نيز عاملي مهم قلمداد در تفكيك زباله از مبدأ ايفا مي

  .ازيافتب؛ محيط زيست ؛فرهنگي -عوامل اجتماعي ؛مشاركت شهروندي ؛تفكيك زباله از مبدأ :هاواژهكليد
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  و بيان مساله مقدمه -١
يز نفرآيند شهري شدن در سده بيستم فرآيندي جهاني است كه كشورهاي در حال توسعه را 

كشور ايران نيز در نيم قرن اخير به ويژه  ).٨٢٨:  ١٣٨٦(گيدنز،  اي در بر مي گيردبه نحو فزاينده
با سرعت بيشتري به رشد شهرنشيني، افزايش شهرها و جمعيت شهري خود  ١٣٥٥ي از دهه

 ٨٠بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه طي يك دوره  ).١٥١: ١٣٧٤دست زده است (نظريان، 
 ٦٨به  ١٣٠٠درصد در سال  ٢٨يزان شهرنشيني در افزايش چشمگيري داشته است و از ساله م

به  ١٣٣٥شهر در سال  ١٩٩رسيده است و تعداد شهرهاي كشور نيز از  ١٣٨٥درصد در سال 
افزايش يافته است، در نتيجه تركيب جمعيت كشور از يك وضعيت  ١٣٨٥شهر در سال  ١٠١٦

ران، (سرور و ديگ مبدل شده است» اكثريت شهرنشين«كيب غالبا روستايي عشايري به يك تر
). نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن نشان مي دهد كه جمعيت استان تهران ١٣٨٨

رسيده است و افزايشي  ١٣٩٠نفر در سال  ١٢١٨٠٠٠٠به  ١٣٣٥نفر در سال  ١٩٩٠٠٠٠  از 
  .(مركز آمار ايران) برابر را تجربه كرده است ٦نزديك به 

اين رشد قارچ گونه شهرها همراه بود با انبوهي از مشكلات اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي. 
معضلات زيست محيطي مانند كمبود مسكن، كمبود آب، آلودگي هوا و مسائل مربوط به جمع 

اقتصادي مانند فقر، نابرابري، بيكاري و حاشيه نشيني  -آوري و دفن زباله ، معضلات اجتماعي
مسائلي چون ترافيك و مسئله آمد و شد، مسئله اوقات فراغت، كمبود امكانات بهداشتي و ونيز 

به دليل گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي  درماني و ده ها مسئله ديگر.
اين مسائل، جامع نگري و توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسائل شهري به منظور حل پايدار 

براي مواجه شدن با اين مشكلات و هدايت اين روند چاره اي جز  اجتناب ناپذير است.آن ها 
تجديد نظر در روش هاي سنتي اداره شهرها وجود ندارد؛ از جمله اين روش ها مي توان به 

مردم در مديريت شهر اشاره كرد. تجربه بسياري از شهرها در كشورهاي توسعه يافته، » مشاركت«
ست كه حل مشكلات شهري و توسعه پايدار شهري تنها با بهره گيري درست و مويد اين مطلب ا

بهينه از توان ها و استعدادهاي موجود در شهروندان در قالب برنامه هاي مشاركتي، قابل دست 
  يابي است.

 ومب ستيزعنوان  تحت استانبولمرور گزارش هاي ملي كشورهاي مختلف دنيا كه به اجلاس 
در تمامي آن ها، مشاركت شهروندان نقشي “يباتقر دادارائه شدند نشان  ١٩٩٦در سال  ١دو شماره

شهرها دارد. حتي گزارش ملي آمريكا نيز حكايت از آن  ةاساسي را در برنامه هاي مديريت و ادار

 

1- Habitat II 
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ريزان اين كشور بر اين انديشه اند كه در شرايط كنوني حل مسائل شهري دارد كه مديران و برنامه
علوي ( به مشاركت شهروندان دارد و نظام اداري متمركز و از بالا به پايين كارآيي لازم را ندارد نياز

). در اين ميان، يكي از حيطه هايي كه مشاركت شهروندان در آن بسيار ٩١-٩٠: ١٣٨٢تبار،
شرفت دان ركن اصلي پيتعيين كننده است مقوله تفكيك زباله از مبدأ است كه مشاركت شهرون

  است.ترش آن و گس

  طرح مسأله و اهميت موضوع -١-١
افزايش ميزان جمعيت، صنعتي شدن، شهرنشيني و افزايش استاندارد زندگي با توجه به 
افزايش سريع مواد مصرفي و در نتيجه ازدياد مواد زائد جامد و مايع از جمله موضوعاتي است كه 

هاي عمده و به عنوان يكي از چالش هاي عظيمي را در جوامع بشري به وجودآوردهاخيرًا بحران
). به همين دليل و به خاطر شدت ٢٠٠١، ١لاگرگا و همكاران( كندروي بشر خود نمايي ميپيش

محيطي و نيز مراكز تجمع صنايع، توجه منابع علمي و اجرايي جهان نسبت هاي زيستآلودگي
حمايت زيست محيطي  (سازمان است به دفع صحيح و يا بازيافت اصولي اين مواد جلب شده

  ).٢،٢٠٠٤آمريكا
- هاي سخت زيستهاي سنتي دفع زباله، كنترلعلاوه بر آن، كمبود يا از بين رفتن محل    

محيطي ناظر بر دفع زايدات و پسماندها، افزايش حجم و وزن آنها به ويژه در شهرهاي بزرگ، 
در حالي است كه هزينه خدمات اند. اين همگي سهم بسزايي در ازدياد توجه به اين مقوله داشته

و پشتيباني دفع پسماندها سريعاً در حال رشد است. با اين وجود، چون خدمات دفع پسماندها از 
- كند، بازيافت اين مواد و وسايل مورد استفاده در اين زمينه به نحو فزايندهنظر اقتصادي تغيير مي

  ).١٣٧٧(سازمان ملل،  شوداي مقرون به صرفه مي
وجود، تنها صرف تاسيس و تجهيز كارخانه هاي تفكيك و بازيافت زباله براي حل با اين 

معضل مواد زائد شهري كفايت نمي كند. بازيافت بايد مانند هر صنعت ديگري اقتصادي باشد. 
آوري مواد براي استفاده مجدد نيست، بلكه ايجاد توسعه بازار بنابراين، بازيافت فقط به معني جمع

 در صنعتي كشورهاي ساله ٣٥ تجربه ).١٣٧٣(عمراني،  اد بازيافتي نيز هستبراي فروش مو

و  ترين بهداشتي از يكي كه است بوده اين نشانگر شهري هاي زباله از مواد بازيافت زمينه
 در (تفكيك توليد محل در زباله جداسازي ، شهري هاي زباله بازيافت روشهاي ترين اقتصادي

 

1- LaGrega 
2- Environmental Protection Agency (U.S. EPA) 
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اولين قدم در بازيافت زباله ، جداسازي آن برحسب ). ٢٠٠٧و ديگران،  ١(داهلن دباش مي مبدأ)
  جنس و نوع مواد زايد است.

تفكيك زباله در مبداء مواد و استفاده مجدد از آنها از جهات مختلف بهداشتي، زيست محيطي، 
شورهاي كاقتصادي، اشتغال زايي و غيره مطرح است. بازيافت در كشورهاي پيشرفته و بسياري از 

در حال پيشرفت، مزايا و منافع اقتصادي قابل ملاحظه اي براي جوامع در بر دارد. برحسب يافته 
) صنايع بازيافت و بازتوليد در آمريكا، ٢٠٠٥هاي آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا (در سال 

يگران، و د ٢ميليارد دلار درآمد در پي داشته است (بتول ١٠٠ميليون شغل صنعتي و  ١حدود 
٢٠٠٧.(  

ميليون تن زباله توليد  ٥/٢تن و ساليانه حدود  ٧٠٠٠در حال حاضر در شهر تهران حدود 
مواد آلي قابل  %٧٥ - %٧٠مي شود كه در اين ميزان زباله با اوجه به آناليز انجام شده حدود 

وجود  ساير مواد زايد %١٠ - %٥مواد خشك قابل بازيافت و  %٢٥ - %٢٠كمپوست (زباله تر) و 
دارد. در صورت جدا سازي اين مواد در مبدا كمك شاياني در بازيافت و دفع بهداشتي آن نموده 

(عبدلي و ديگران،  و از آلودگي محيط زيست و از بين رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري مي نماييم
 يكطرح تفك اجراي با تهران شهر مناطق از برخي در كه دهد مي نشان آمارها همچنين ).١٣٨٨

 پيمانكاران به و جدا، خشك زباله شكل به خانوارها توسط توليدي زباله از درصد ١٢ حدود مبدأ از

 ). ١٣٨٦(نقوي و ديگران،  شده است تحويل داده بازيافت

دهد كه ميزان تفكيك زباله از مبدا در طي سالهاي اخير گزارش هاي صورت گرفته نشان مي
حالي است كه در طي همين مدت ميزان توليد زباله در هر  روند افزايشي داشته است اما اين در

اي داشته است. بنابراين نه تنها بايستي اقدماتي در ارتباط با كاهش خانوار افزايش قابل ملاحظه
توليد زباله به عمل آيد، بلكه با گسترش فرهنگ تفكيك زباله از مبداء علاوه بر توجيه اقتصادي 

آوري هاي مربوط به جمعشود، هزينهجمع آوري اين مواد انجام ميهايي كه براي بيشتر فعاليت
 هبودب داد.اي كاهشساير مواد غير قابل بازيافت و يا غير قابل تفكيك را به مقدار قابل ملاحظه

افزايش  بازيافت، ادارات كارايي افزايش مردم، همكاري افزايش نيازمند مبدأ از تفكيك طرح
 مناسب هاي تكنولوژي بكارگيري و درگير افراد آگاهي هاي سطح افزايش پيمانكاران، كارايي

عامل تعيين كننده در طرح هاي مربوط به تفكيك زباله از  .)١٣٨٨(عبدلي و ديگران،  باشد مي
مبدأ، مشاركت شهروندان است. چنان چه شهروندان مشاركت مطلوبي در مقوله تفكيك زباله از 

 

1- Dahlen 
2- Batool  
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تفكيك شده به دست اندركاران شهرداري داشته باشند مي توانيم مبدأ و نيز تحويل زباله هاي 
  شاهد پيشرفت چشمگيري در توسعه بازيافت و مديريت پسماندهاي شهري باشيم.

در موضوع تفكيك زباله از مبدأ و عوامل موثر بر مشاركت شهروندان تحقيقات اندكي صورت 
هدف اين پژوهش كاملا مشهود است. گرفته است و خلاء تحقيقات مناسب و جامع در اين زمينه 

شناخت برخي از مهم ترين عواملي (اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موانع عملي) است كه بر 
مشاركت شهروندان در مقوله تفكيك زباله از مبدأ تاثير گذارند و بررسي اين امر كه كدام يك از 

  دان هستند.اين عوامل داراي نقش و سهم بيشتري در پيش بيني مشاركت شهرون

  پژوهشپيشينه  -٢

  هاي تجربيپژوهش -١-٢
در ارتباط با مشاركت پژوهش هاي متعددي صورت گرفته است، در ذيل به چند نمونه از 

  تحقيقات داخلي اشاره خواهد شد.

  شهروندي مشاركت با مرتبط داخلي هاي پژوهش: ١جدول

  )١٣٩٢(منبع: كريمي،  
  

  عنوان پژوهش  پژوهشگر
جامعه 
  آماري

  ارتباط با مشاركتمتغيرهايي داراي   روش

علوي تبار، 
علي رضا 

)١٣٧٨(  

تعيين الگوي مشاركت 
شهروندان در جامعه 

  مردم سالار
  پيمايشي  كل كشور

سن، تحصيلات، اعتماد به نفس، وضعيت 
شغلي، روابط سنتي و اخلاقي، هزينه، 

فايده مند بودن طرح زبان(فارسي)، 
  شهرنشيني، احساس بي قدرتي

الشوكي، 
يحيي 

)١٣٨٣(  

بررسي عوامل موثر بر 
مشاركت اجتماعي 
شهروندان در اداره 

  امور شهر

ساكنان 
 ٦منطقه 
  تهران

  پيمايشي
احساس فايده مندي، احساس بي قدرتي، 

  سطح اطلاعات، سن

حسيني، 
فريده 

)١٣٨٤(  

بررسي عوامل 
اجتماعي موثر بر 

مشاركت جوانان در 
سازمان هاي غير 

  دولتي

جوانان 
مناطق 
مختلف 

  شهر تهران

  پيمايشي
اقتصادي،  -ارزش فرامادي، پايگاه اجتماعي

تحصيلات، سرمايه اجتماعي، جنسيت و 
  شغل
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با توجه به تحقيقات پيشين و با جمع بندي تحقيقات انجام شده مي توان بيان كرد كه مهم 
ترين عوامل موثر بر مشاركت شهروندي شامل عوامل زير است: احساس فايده مندي مشاركت، 
احساس بي قدرتي، سرمايه اجتماعي (اعتماد اجتماعي، روابط اجتماعي و عضويت انجمني)، 

ي از حقوق شهروندي)، سابقه مشاركت، پايگاه اجتماعي اقتصادي، ساختار ميزان آگاهي (آگاه
قدرت در خانواده، ارزيابي از موانع، خوداثر بخشي و رضايت از خدمات شهري. اين پژوهش با 
توجه به نتايج پژوهش هاي پيشين و با توجه به نتايج مصاحبه و مشاهده وضعيت؛ تعدادي از 

تي توجه كرد كه مقوله هاي مشاركت با يكديگر متفاوت بوده و و هر عوامل را برگزيده است. بايس

  
يزدان پناه، 

ليلا 
)١٣٨٢(  

عوامل موثر بر 
  مشاركت اجتماعي

شهروندان 
  شهر تهران

  پيمايش

عوامل خانوادگي (يادگيري برقراري رابطه 
  با ديگران، مشاركت اعضاي خانواده)

به آينده، فعال عوامل شخصيتي (اميد 
گرايي، تعهد اجتماعي، دلبستگي اجتماعي 

  و اعتماد اجتماعي)
بي قدرتي، دسترسي به امكانات آموزشي، 
ارزش ها در زندگي، آگاهي از مشاركت، 

  ارزيابي از موانع 

  
احمدي، 

  منصور

بررسي عوامل موثر بر 
گرايش شهروندان به 

مشاركت در اداره امور 
  شهرها

ساكنان 
شهر فرخ 

شهر 
(چهارمحال 
  و بختياري)

  پيمايشي
احساس بي قدرتي، آشنايي با حقوق 

  شهروندي، هزينه و فايده

نوابخش، 
  مهرداد

تبيين عوامل 
اجتماعي موثر بر 

جلب مشاركت 
شهروندان در تفكيك 

و جمع آوري زباله 
  هاي خانگي

شهروندان 
  شهر تهران

اسنادي 
و 

  پيمايشي

سن، وضعيت تاهل، جنس، سطح 
وضعيت فعاليت، نحوه آموزش،  تحصيلات،

تاثير رسانه هاي گروهي، رضايت از 
خدمات شهري، اعتماد اجتماعي، احساس 

تعلق اجتماعي، احساس فايده مندي و باور 
  به سودمندي مشاركت

هاشميان، 
  مريم

عوامل موثر بر ميزان 
مشاركت شهروندان 

در اداره ي امور شهر 
  مشهد

ساكنان 
  شهر مشهد

  پيمايشي

بي قدرتي، ميزان آگاهي نسبت به احساس 
مشاركت در امور شهري، سن، شبكه 

روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عضويت 
اجتماعي، -انجمني، پايگاه اقتصادي

رضايت از عملكرد شهرداري، احساس خود 
  اثر بخشي شهروندي
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مقوله را مي بايست به صورت جزئي و تخصصي بررسي كرد و مثلا ممكن است عوامل موثر بر 
  مقوله هاي ديگر بر مقوله تفكيك زباله موثر نباشند. 

  ارچوب نظريهچ -٢-٢
هيچ تئوري كلي كه همه يا اغلب در باب سبب شناسي (اتيولوژي) مشاركت بايد گفت كه، 

متغيرهاي مربوط به مشاركت را در بر داشته باشد، مطرح نشده است. از نظر سيلز مشاركت پديده 
ي پيچيده است كه به تعداد بسيار زيادي متغير كه داراي وزن هاي نسبي متفاوت مي باشند، 

اين پژوهش جهت بررسي  نظريه هاي به كار گرفته شده در ).٩٨: ١٣٩١(موسوي،  وابسته است
 عوامل موثر بر مشاركت در مقوله تفكيك زباله از مبدأ به صورت زير است:

صاحب نظراني چون موليناس با بهره گيري از انديشه كلمن كه : نظريه سرمايه اجتماعي
به طرح سرمايه اجتماعي پرداخته است معتقدند كه با افزايش سرمايه اجتماعي در يك جامعه، 

جتماعي بسط و گسترش مي يابد و سرمايه اجتماعي را يك نوع خير همگاني مي دانند. مشاركت ا
هاي اجتماعي و شبكه هاي عميق تعاملي  به نظر موليناس سرمايه اجتماعي محصول فعاليت

). ٤١٦:١٩٩٨، ١(موليناس است كه اعضاي جامعه را به همكاري، تعاون و مشاركت ترغيب مي كند
اجتماعي را آن دسته از روابط اجتماعي مي داند كه مي توانند به توليد پاملا پكستون سرمايه 

كالاي مادي و غيرمادي كمك كنند. او معتقد است سرمايه اجتماعي دو بعد را شامل مي شود: 
روابط عيني (مشهود) ميان افراد از يك سو و پيوندهاي ذهني ميان همان افراد از سوي ديگر. 

كند هم بعد عيني روابط بين افراد كه كلمن بر آن تاكيد مي كند  تعريفي كه پكستون مطرح مي
(چلبي،  در برمي گيرد و هم نظريه ذهني بورديو كه مبتني بر اعتماد است شامل مي شود

). در اين پژوهش عوامل اعتماد بين فردي، اعتماد به نهاد شهرداري و ميزان پيوند ٥:١٣٨٤
 همسايگي مورد سنجش قرار گرفت.

بستان بنيان نهاده شده است. اين  -: نظريه مبادله براساس داد و ستد و بدهبادلهنظريه م
نظريه كه متأثر از نظريه يادگيري است، كنش افراد را بر اساس اصل پاداش و مجازات تبيين مي 
كند. جرج هومنز به عنوان يكي از نظريه پردازان وابسته به اين مكتب، پاداش و تنبيه را مبناي 

ر نظر مي گيرد. وي معتقد است هر رفتاري كه پاداش بيشتري براي فرد داشته باشد و يا رفتار د
آن فرد معتقد باشد كه چنين پاداشي در انتظار اوست، احتمال اينكه آن رفتار از او سربزند بيشتر 

  خواهد بود. هومنز مبناي نظريه اش را در قالب قضاياي موفقيت، محرك، ارزش، محروميت،

 

1- Molinas 
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). عامل سودآور بودن ٤٣٠-٤٢٧: ١٣٧٤ي و تأييد مطرح مي كند (به نقل از ريتزر، پرخاشگر
 مشاركت در تفكيك زباله (هزينه و فايده) در اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفت.

آگاهي هاي زيست محيطي: نتايج تحقيقات گذشته حاكي از اين است كه بين آگاهي زيست 
) ١٩٩٩( ستقيم و مثبتي وجود دارد. كايزر و همكارانمحيطي و رفتارهاي زيست محيطي رابطه م

معتقدند افرادي كه آگاهي بيشتري درباره مسائل زيست محيطي دارند، به محيط زيست و مسائل 
يرند. گآن حساس مي شوند و در نتيجه رفتارهاي مسئولانه اي در برابر محيط زيست در پيش مي

متغيرهاي مهم براي پيش بيني رفتارهاي انسان در فردوسي و همكاران معتقدند كه از جمله 
ي صالح( برابر محيط زيست، ميزان آگاهي و شناخت فرد درباره ي مسائل زيست محيطي است

در اين پژوهش نگرش زيست محيطي افراد به عنوان عامل موثر بر  ).١٢٧:١٣٩١،و امام قلي
 مشاركت مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت.

مارشال يك از برجسته ترين نظريه هاي مربوط به شهروندي و حقوق  :مسئوليت شهروندي
شهروندي را ارائه داده است. به نظر وي، شهروندي پايگاهي است كه به همه افرادي كه عضو 
تمام عيار جامعه خود هستند داده شده است. اين افراد همگي داراي جايگاه، حقوق و وظايف و 

موجب قانون تثبيت و تند و حقوق و وظايف شهروندي به تكاليف متناسب با اين پايگاه هس
حمايت مي شود. امروزه شعار تمام جامعه شناسان شهري اين است كه واژه ي شهروندي؛ يعني 
فرد خود را از شهر و شهر را از خود بداند و در اين شرايط است كه بهتر مي تواند زندگي كند كه 

ي مردم يك جامعه از اين اصل و همچنين بحث حقوق البته در تحقق واژه شهروندي و آگاه ساز
شهروندي ، آموزش نقش انكارناپذيري دارد. در مقابل حقوقي كه شهروندان بر گردن نظام شهري 

(تقوايي و همكاران،  دارند، نظام شهري نيز قطعا حق و حقوقي را از شهروندان مطالبه مي كند
در اين پژوهش احساس مسئوليت شهروندي به عنوان عاملي موثر بر مشاركت  ).٢٥:١٣٨٨

 برگزيده شد.

از آن جا كه مشاركت يك كنش اجتماعي است، پس آيزن وفيش باين:  -نظريه گرايش
مي توان در توضيح و تبيين آن از نظريه هاي مربوط به كنش اجتماعي بهره گرفت. مطالعات 

كه يكي از كارآمدترين نظريه ها در اين مورد نظريه آيزن و  نظري گذشته حاكي از اين است
فيش باين در باب گرايش است. بر اين اساس مي توان گفت كه رضايت مردم از عملكرد شهرداري 
يا نوع باور و نگرش آنان به عملكرد شهرداري به ميزان مشاركت آنان موثر است و مي توان بين 

در نتيجه عامل رضايت از عملكرد شهرداري به عنوان عاملي موثر  اين دو مقوله ارتباط برقرار كرد.
بر مشاركت مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين باورهاي نادرست افراد از مقوله تفكيك زباله از 

 مبدأ و ماهيت و تاثيرات آن نيز  به عنوان عامل ديگر مورد ارزيابي قرار گرفت.
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آلموند وپاول ضمن تاكيد بر تحصيلات،  دي:اقتصا -پايگاه اجتماعي -نظريه هاي تضاد
درآمد و رتبه شغلي افراد در تعيين پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنان در خصوص اثرات تعيين 

اجتماعي بر مشاركت سياسي و اجتماعي افراد بيان مي دارند: بيش تر پژوهش  –پايگاه اقتصادي 
هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه شهروندان تحصيل كرده، ثروتمند و بهره مند از مهارت هاي 
حرفه اي، احتمال بيشتري دارد كه واجد ايستارهاي  مشاركت جويانه باشند. منابع و مهارت هايي 

د در زندگي خصوصي خود به دست مي آورند در مواردي كه وظيفه يا ضرورت كه اين گونه افرا
حكم مي كند مي تواند آن ها را به سهولت به مشاركت سياسي بكشاند. در نتيجه اين بررسي ها 
 شهروندان مرفه تر در جامعه معمولا در مقايسه با شهروندان كم تر مرفه، در سياست فعال ترند

 .)١٤٢:١٣٨٠(آلموند و پاول، 

همچنين بايد ذكر كرد كه مشاركت در هر مقوله اي همواره با موانعي روبروست شرايط عمل: 
و اين موانع گسترده بوده و طيفي از موارد شامل فردي، گروهي، اقتصادي، جسمي ، زمان و... را 

ع بر واندر بر مي گيرد. در اين پژوهش به بعضي از موانع عملي نيز اشاره خواهد شد و تاثير اين م
مشاركت سنجيده خواهد شد. انتظار مي رود كه اين موانع بر مشاركت افراد تاثير گذار باشند. 
محقق پيش بيني مي كند كه مشاركت در مقوله تفكيك زباله از مبدا تا حدي متفاوت از مشاركت 
در مقولات ديگر است و انتظار مي رود شرايط عمل (سختي آمد و شد، ساعت كاري نامناسب 
ماشين هاي جمع آوري زباله خشك، دوري غرفه هاي بازيافت، وقت گير بودن تفكيك زباله و ...) 

به طور كلي مي توان بيان كرد كه  بر ميزان مشاركت افراد در تفكيك زباله هايشان موثر باشد.
فعاليت هاي ارادي و داوطلبانه اي كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور اگر مشاركت را 

محله، شهر و يا روستاي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل دادن 
تعريف كنيم با استناد به نظريه هاي موجود مي توان  به حيات اجتماعي خود سهيم مي شوند

(مانند سودآور بودن  چنين گفت كه اين يك كنش اجتماعي است كه تحت تآثير عوامل اقتصادي
(مانند سرمايه اجتماعي، پايگاه اجتماعي اقتصادي و رضايت از عملكرد  اجتماعي مشاركت)، عوامل

(مانند احساس مسئوليت شهروندي، نگرش زيست محيطي و باورهاي  شهرداري)، عوامل فرهنگي
رايج )، ويژگي هاي فردي (مانند سن، جنس و تحصيلات افراد)، است و در عين حال در يك 

ط عمل) رخ مي دهد بنابراين اين كه آن موقعيت خاص كنش را شرايط يا موقعيت خاص (شراي
  آسان كند و يا مانع در مقابل آن قرار دهد چگونگي مشاركت را تحت تأثير قرار مي دهد.
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 مبدأ از زباله كيتفك در مشاركت بر موثر عوامل پژوهش، يمفهوم مدل: ١شكل
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  تحقيقروش  -٣

روش كمي و كيفي است اما با محوريت روش كمي. نوع  اين پژوهش در مجموع تركيبي از
پژوهش پيمايشي بوده و هدف پژوهش كاربردي است و از نظر زمان گردآوري داده ها نيز پژوهشي 

  واحد مشاهده و سطح تحليل در اين پژوهش فرد است.  مقطعي به حساب مي آيد.
اكن در شهر تهران است. سال به بالاي س ١٨جمعيت آماري اين پژوهش شامل تمامي افراد 

 )N=٨٢٩٣٠٠٠و  d=٠٥/٠و  q,p=٥/٠و  t=٩٦/١حجم نمونه نيز از با استفاده از فرمول كوكران (
نفر است. روش نمونه گيري در اين  ٣٨٧نفر تعيين شد. حجم نمونه نهايي برابر با  ٣٨٤برابر با 

پژوهش از نوع مطبق خوشه اي است. در ابتدا از هركدام از مناطق (شمال، جنوب، شرق، غرب و 
مركز) يك منطقه به طور تصادفي برگزيده شد و سپس در هر منطقه حوزه ها، بلوك ها و در 

  خانوارها انتخاب شدند.  نهايت
ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه است. اما لازم به ذكر است كه در مرحله 

تن از  ٣اكتشافي و جهت تعيين عوامل موثر بر تفكيك زباله اقدام به مصاحبه نيمه عميق با 
ن عوامل موثر از طريق تن از شهروندان گرديد و بعد از تعيي ٤مسئولين غرفه هاي بازيافت و نيز 

  مصاحبه و پيشينه نظري و تجربي، داده هاي لازم از طريق پرسشنامه بسته گردآوري گرديد.  
اعتبار مقياس ها و پرسشنامه با روش اعتبار صوري و محتوايي و تاييد صاحب نظران مورد 

د. خ ارزيابي شتاييد قرار گرفت و پايايي نيز به شيوه همسازي دروني و از طريق آلفاي كرونبا
،  ٨٢/٠، پايايي مقياس پيوند همسايگي برابر با  ٦٥/٠پايايي مقياس اعتماد تعميم يافته برابر با 

، پايايي  ٧٨/٠، پايايي رضايت از عملكرد شهرداري برابر با ٥٩/٠پايايي سودمندي مشاركت برابر با 
و پايايي  ٦٦/٠، پايايي آگاهي هاي زيست محيطي برابر با  ٧٦/٠مسئوليت شهروندي برابر با 

   بدست آمده است. ٦٥/٠مقياس باورهاي نادرست نيز برابر با 
 ارائه مي شود. تحليل آماري استنباطي -نتايج بدست آمده در دو بخش توصيفي و تحليلي

ا جهت آزمون فرضيه انجام گرفت. سطح آلف ٠/٢٠٢اس اسپياس داده ها با استفاده از نرم افزار
متغيرهاي پژوهش بدين جهت كه تركيب چند گويه  در نظر گرفته شده است. ٠٥/٠ها نيز مقدار 

معتقدند  برخي(ترتيبي) هستند با تسامح به عنوان متغير فاصله اي در تحليل ها منظور شده اند. 
زاعي ك مفهوم انتكه در مواردي كه چند متغير ترتيبي با هم تركيب مي شوند و مقياسي براي ي

  ).١٩:١٣٨٨(نايبي،  اي در نظر گرفت ساخته مي شود مي توان آن ها را با تسامح مقياس فاصله

 

2- SPSS 20.0 



 ٩٧/ بهار و تابستان  ١١جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي/ دوره پنجم / شماره  ............................ ٥٠
 

 

  هاي پژوهشيافته -٤
نفر  ٣٠١: فراواني زنان در اين پژوهش برابر با هاي جمعيت شناختي نمونهتوصيف ويژگي

نفر نيز جنسيت خود را اعلام  ٤درصد) است. تعداد  ٢١نفر ( ٧٩درصد) و مردان برابر با  ٧٩(
درصد) و فراواني افراد متاهل  ٢٨نفر ( ١٠٧فراواني افراد مجرد در اين پژوهش برابر با  نكردند.
فراواني افرادي  نفر نيز وضعيت تاهل خود را مشخص نكردند. ٣درصد) است.  ٧٢نفر ( ٢٧٤برابر با 

درصد) و فراواني افرادي كه در منازل  ٦٤نفر (  ٢٤٦كه صاحب منزل شخصي هستند برابر با 
  درصد) است.  ٣٦نفر ( ١٣٨استيجاري زندگي مي كنند نيز برابر با 

درصد) است، فراواني افرادي كه خانه  ٦١نفر ( ٢٣٤فراواني افرادي كه شاغل هستند برابر با  
درصد)  ١١نفر ( ٤٢درصد)، فراواني افرادي كه بيكار هستند برابر با  ٢٣نفر ( ٩٠با  دار هستند برابر

فراواني افرادي كه  درصد) است. ٥نفر ( ١٨و فراواني افرادي كه بازنشسته هستند نيز برابر با 
درصد) است، فراواني افرادي كه ميزان  ٩نفر ( ٣٥ميزان تحصيلاتشان زير ديپلم است برابر با 

درصد) است، فراواني افرادي كه تحصيلات فوق ديپلم  ٣١نفر ( ١١٨ت ديپلم دارند برابر با تحصيلا
 ١٢٠درصد) است، فراواني افرادي كه تحصيلات ليسانس دارند برابر با  ٢٠نفر ( ٧٨دارند برابر با 

ت سدرصد) است و در انتها فراواني افرادي كه ميزان تحصيلاتشان فوق ليسانس و بالاتر ا ٣٢نفر (
سال  ٣/٣٦ميانگين سن افراد شركت كننده در اين پژوهش برابر با  نفر) است. ٨نفر ( ٣٠برابر با 

سال  ٦١سال و مسن ترين پاسخگو نيز  ١٩سال است. جوان ترين پاسخگو ٤/١٠با انحراف معيار 
  سن دارد.

از پاسخگويان پرسيده شد كه چقدر هر يك از زباله توصيف متغير ميزان تفكيك زباله: 
هاي خشك (نان خشك، كاغذ و مقوا، مواد پلاستيكي، شيشه و فلزات) را تفكيك مي كنيد. پاسخ 
ها در طيفي از اصلا تفكيك نمي كنم تا هميشه تفكيك مي كنم را در بر مي گيرد. نتايج در 

  گزارش شده است.  ٢جدول شماره 
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  توصيف متغير ميزان تفكيك زباله هاي خشك (به درصد) :٢ه جدول شمار

  هميشه
بيشتر 
  اوقات

  متوسط
گاهي 
  اوقات

 زباله خشك  اصلا

  نان خشك  ٦/١  ٥/٩  ٨/٤  ٩/١٥  ٣/٦٨

 كاغذ و مقوا  ٤/٢٣  ٣/٢٠  ٤/٢٣  ٨/١٨  ١/١٤

 مواد پلاستيكي  ٤/٢٣  ٩/٢١  ٢/١٧  ٩/١٠  ٦/٢٦

 شيشه  ٧/٢٩  ٩/١٠  ١/١٤  ٤/٢٣  ٩/٢١

 فلزات  ٣/٣١  ٨/٧  ١/١٤  ٦/١٥  ٣/٣١

  
درصد از پاسخگويان بيان كرده اند كه بيشتر  ٨٤نشان مي دهد كه حدود جدول فوق نتايج 

اوقات يا هميشه اقدام به تفكيك زباله هاي خشك خود از همديگر مي كنند. تعداد افرادي كه 
درصد است. اين  ٣٣بيشتر اوقات يا هميشه اقدام به تفكيك كاغذ و مقواي خود مي كنند برابر با 

 ٤٧درصد و در مورد فلزات برابر با  ٤٥درصد، در مورد شيشه  ٣٨مقدار در مورد مواد پلاستيكي 
درصد است. بر اين اساس مي توان گفت كه پاسخگويان نان خشك و سپس فلزات را بيشتر از 

  ساير زباله هاي خشك از يكديگر تفكيك مي كنند.
ه از پاسخگويان پرسيده شد كه زبال تفكيك شده:توصيف متغير نوع تحويل زباله هاي 

هاي خشك تفكيك شده خود را معمولا به كجا تحويل مي دهند. نتايج نشان مي دهد كه تعداد 
درصد) از پاسخگويان بيان كردند كه زباله هاي خشك خود را به دوره گردها مي  ٥٢نفر ( ٢٠١

ا به ماشين هاي شهرداري تحويل مي درصد) زباله هاي خشك خود ر ٣٤نفر ( ١٢٩دهند، تعداد 
درصد) زباله هاي خشك خود را به غرفه هاي بازيافت تحويل مي دهند  ٦نفر ( ٢٤دهند. تعداد 

 درصد) نيز زباله هاي خشك خود را درب منزل مي گذارند. ٨نفر ( ٣٠و تعداد 

ي ندجهت الويت بآزمون فريدمن جهت رتبه بندي و اولويت بندي موانع تفكيك زباله:
 سهمقاي براي فريدمن (رتبه بندي) عوامل تغيير سازماني از آزمون فريدمن استفاده شد. آزمون

 يم ها گروه اين آيا كه كند مي معلوم و هاست آن هاي رتبه ميانگين نظر از وابسته گروه چند
 ريقط از طرفه دو واريانس تجزيه براي فريدمن آزمون نتيجه در. نه يا باشند جامعه يك از توانند
ب پور (حبي رود مي كار به مختلف هاي گروه بندي رتبه ميانگين مقايسه همچنين و بندي رتبه

 .)٦٩٤:١٣٩٠و صفري، 
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 توجه با كه كرد ابراز توان مي ها يافته با مطابق. است آمده ٣ جدول در فريدمن آزمون نتايج
 گفت بايد است، دار معني ٠١/٠ كمتر خطاي سطح در و است شده با برابر كه ٣دو خي مقدار به

 رتبه بندي مانع ٩ اين در پاسخگويان و دارد معني داري وجود تفاوت مانع تفكيك زباله ٩ ميان
 دارند. متفاوتي

 نتايج آزمون فريدمن براي اولويت بندي موانع مشاركت در تفكيك زباله :٣جدول

 

  

  

مهم ترين مانع مشاركت  كه دهد مي نشان نيز، ٤درجدول شماره  ها رتبه ميانگين مقايسه
) است و مانع دوم ساعت كاري نامناسب ٧٠/٦از ديد پاسخگويان دوري غرفه ها يا مخازن بازيافت (

) و مانع سوم اشغال شدن فضاي زيادي از خانه براي زباله هاي ٠٩/٦ماشين هاي شهرداري (
ارائه شده است. لازم به ذكر  ٣) شده است. ساير موانع به ترتيب در جدول شماره ٧٢/٥تفكيك (

 است كه بي حوصلگي و تنبلي به عنوان مانع چهارم در موانع مشاركت قرار گرفته است.

 نمرات نيانگيم براساس أدر مبد زباله تفكيك در مشاركت موانع بندي رتبه: ٤جدول

  ميانگين رتبه ها  موانع

  ٧٠/٦  .دوري غرفه ها يا مخازن بازيافت١

  ٠٩/٦  .ساعت كاري نامناسب ماشين هاي شهرداري٢

  ٦/ ٧٢  .اشغال فضاي زيادي از خانه٣

    ٥/ ٦٥  .بي حوصلگي و تنبلي٤

  ٤/ ٨٠  .سختي رفت و آمد(از پله يا آسانسور)٥

  ٤/ ٤٩  .نداشتن كيسه يا نايلون كافي٦

  ٤/ ٤٤  .زحمت زياد تفكيك٧

  ٣/ ٨٥  گير بودن تفكيك.وقت ٨

  ٣/ ٢٦  .آشنا نبودن با چگونگي تفكيك٩

 

3- Chi square 

  ٨  درجه آزادي

  ٠٠٠/٠ سطح معني داري

  ٨٤/٥٠٣  كاي اسكوئرمقدار  
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شاخص هاي ميانگين و انحراف  ،٥در جدول شماره توصيف متغيرهاي اصلي پژوهش: 
معيار مربوط به ساير متغيرهاي اصلي پژوهش ذكر شده است. لازم به ذكر است كه دامنه ميانگين 

مشاركت در تفكيك زباله و پيوند همسايگي متغيرهاي رضايت از عملكرد شهرداري، سودمندي 
  .٤تا  ١است و دامنه ميانگين ساير متغيرهاي از  ٥تا  ١از 

و  ٨٧/٢نشان مي دهد كه ميانگين متغير رضايت از عملكرد شهرداري برابر با  ٥ نتايج جدول
با  ٣/ ٣٣بدست آمده است. ميانگين متغير سودآوربودن تفكيك برابر با  ٦٧/٠با انحراف معيار 

، ميانگين  ٨٦/٠با انحراف معيار  ٢/ ٢٤، ميانگين متغير پيوند همسايگي برابربا ٦٠/٠انحراف معيار 
، ميانگين متغير اعتماد تعميم  ٥٩/٠با انحراف معيار  ٣/ ٢٧ليت شهروندي برابر با ومتغير مسئو

با  ٢/ ٦١اري برابر با ، ميانگين متغير اعتماد به شهرد ٤٩/٠با انحراف معيار  ٢/ ١٦يافته برابر با 
 ٥٧/٠با انحراف معيار  ٣/ ٢٧، ميانگين متغير نگرش زيست محيطي برابر با  ٩٠/٠انحراف معيار 

با انحراف  ١/ ٨٧و در انتها ميانگين متغير ديدگاه هاي نادرست در مورد امر تفكيك زباله برابربا 
  بدست آمده است. ٤٥/٠معيار 

  توصيف متغيرهاي اصلي پژوهش :٥جدول

  متغير ميانگين  انحراف معيار

 رضايت از عملكرد شهرداري ٢/ ٨٧ ٦٧/٠

  سودآوربودن تفكيك  ٣/ ٣٣  ٦٠/٠

 پيوند همسايگي ٢/ ٢٤  ٨٦/٠

 يت شهرونديولمسؤ ٣/ ٢٧ ٥٩/٠

  اعتماد تعميم يافته  ٢/ ١٦  ٤٩/٠

  اعتماد به شهرداري  ٢/ ٦١  ٩٠/٠

  محيطي نگرش زيست  ٣/ ٢٧  ٥٧/٠

  باورهاي نادرست  ١/ ٨٧  ٤٥/٠
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 با استفاده از بررسي رابطه ميزان مشاركت در تفكيك زباله با متغيرهاي پژوهش:
ضريب همبستگي پيرسون (رابطه اعتماد به نهاد شهرداري و مشاركت در تفكيك زباله با ضريب 
همبستگي اسپيرمن بررسي شد) به بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي پژوهش با ميزان (مشاركت 

   ).٦(جدول در) تفكيك زباله از مبدأ مي پردازيم

  يك زباله و متغيرهاي اصليهمبستگي بين مشاركت در تفك :٦جدول
  سطح معني داري ضريب همبستگي متغيرها

  ٠٠٠/٠ -٤٤/٠ شرايط عمل (موانع تفكيك)

  ٠٠٠/٠  ٤٣/٠ يت شهرونديولمسؤ

  ٠ /١٠٩ ٠٨/٠ رضايت از شهرداري

  ٦٩١/٠ ٠٢/٠ پيوند همسايگي

  ١٨٧/٠ -٠ /٠٧ اعتماد تعميم يافته

  ٠٠٤/٠ ١٦/٠ اعتماد به شهرداري

  ٠٠٤/٠ ١٤/٠ محيطينگرش زيست 

  ٠٠٠/٠ ٢١/٠ سودمندي تفكيك

  ٤٢٨/٠ ٠٥/٠ پايگاه اجتماعي اقتصادي

  ٠١٤/٠ -١٣/٠ باورهاي نادرست

) بين باورهاي P>٠ /٠٥درصد ( ٩٥نشان مي دهد كه درسطح اطمينان  ،٦نتايج جدول 
ارد. دار وجود دنادرست افراد در مقوله تفكيك زباله از مبدأ با ميزان تفكيك زباله رابطه معني 

) بين موانع تفكيك (شرايط عمل)، مسئوليت P>٠١/٠درصد ( ٩٩همچنين در سطح اطمينان 
شهروندي، اعتماد به نهاد شهرداري، نگرش زيست محيطي و سودمندي تفكيك رابطه معني دار 

و ) r= -٤٤/٠وجود دارد. قوي ترين رابطه با ميزان تفكيك زباله مربوط به متغيرها شرايط عمل (
  ) است.r=  ٤٣/٠سپس مسئوليت شهروندي (
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 آزمون مدل پژوهش -١-٤
تحليل مسير براي آزمون مدل هاي علّي به كار مي رود و مستلزم تنظيم نموداري به صورت 
نمودار علّي است و به ما كمك مي كند ببينيم در پي چه چيزي هستيم. در تحليل مسير از 

استفاده مي شود و از اين رو مي توان مناسب بودن مدل را ارزيابي كرد و با   ٤ضريب تعيين
استفاده از وزن بتا (كه در تحليل مسير ضريب مسير خوانده مي شود) مقدار اثر هر متغير را 
تعيين كرد. علاوه بر اين، تحليل مسير ما را قادر مي سازد به سازوكار اثر متغيرها بر يكديگر پي 

يل مسير مشخص مي كند اثر هر متغير تاچه حد مستقيم و تا چه حد غير مستقيم ببريم؛ تحل
است. بدين ترتيب تحليل مسير به طريق قابل فهم ساده اي اطلاعات زيادي درباره فرآيندهاي 

  ).٢٢٢:١٣٧٦(دواس،  آوردميعلّي فراهم 
بارتند ي مدل عدر اين تحقيق جهت بررسي مدل از تكنيك تحليل مسير استفاده شد. متغيرها

اقتصادي (متغير مستقل)، متغيرهاي نگرش زيست -از متغيرهاي موانع مشاركت و پايگاه اجتماعي
محيطي، مسئوليت شهروندي و باورهاي نادرست (متغير وابسته مياني) و متغيرتفكيك زباله 

متغيرهاي پژوهش و ميزان ضريب مسير آن ها مشخص شده  ٢(متغير وابسته نهايي).  در شكل 
  است. 

درصد متغيرهاي باورهاي نادرست، موانع  ٩٥دهد كه در سطح اطمينان نشان مي ٢شكل 
دل ثرند. همچنين نتايج ممؤليت شهروندي بر متغير ميزان تفكيك زباله از مبدأ ومسؤمشاركت و 

ير ثير غير مستقيمي نيز از طريق متغتأهروندي ليت شومسؤتحليل مسير نشان مي دهد كه متغير 
 -يثير متغيرهاي پايگاه اجتماعأتدارد.  أاز مبد باورهاي نادرست بر متغير مشاركت در تفكيك زباله

اقتصادي و نگرش زيست محيطي فقط غير مستقيم است. اثر كل متغير موانع مشاركت بر متغير 
ثير كل متغير پايگاه اقتصادي اجتماعي بر ميزان تأ،  -٤٥/٠برابر با أ از مبدميزان تفكيك زباله 

ل متغير نگرش زيست محيطي بر ميزان تفكيك زباله ك ريثتأ،   ١٥/٠برابر با أ مبد از تفكيك زباله
برابر  أاز مبدليت شهروندي بر ميزان تفكيك زباله ومسؤمتغير  ريثتأ، كل  ٠ /٠٢٥برابر با أ از مبد

بدست  -١٦/٠برابر با أ از مبدكل متغير باورهاي نادرست بر ميزان تفكيك زباله ثيرتأو  ٤٨/٠با 

 

4- R2 
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ليت شهروندي و سپس موانع مشاركت بيشترين ومسؤآمده است. نتايج نشان مي دهد كه متغير 
  دارند. أاز مبد را بر ميزان تفكيك زباله ريثتأ

  نمودار مسير با ضرايب مسير :٢شكل 

از آنجا كه متغيرهاي وارد شده درمدل و روابط بين آنها معني دار شده است، به بررسي مقدار 
مقدار ضريب تعيين برابر با ، ٧براساس نتايج مندرج در جدول شماره ضريب تعيين مي پردازيم. 

ز اشده است. تفسير آن نيز به اين صورت است كه متغيرهايي كه بر ميزان تفكيك زباله  ٣٦/٠
درصد از تغييرات متغير ميزان تفكيك زباله  ٣٦مستقيم دارند در مجموع مي توانند  ثيرأ تأمبد

  از مبدأ را تبيين كنند.
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  2R ثيرات مستقيم و غيرمستقيم و كل بر متغير ميزان تفكيك زباله و ميزانتأ :٧جدول 

 متغيرها
 انواع تاثير

 كل غيرمستقيم مستقيم

 -٤٥/٠ ـــــ -٤٥/٠ موانع مشاركت

 ١٥/٠ ١٥/٠ ـــــ اقتصادي -پايگاه اجتماعي

 ٠٢٥/٠ ٠٢٥/٠ ـــــ نگرش زيست محيطي

 ٤٨/٠ ٠٤٩/٠ ٤٣/٠ ليت شهرونديومسؤ

 -١٦/٠ ـــــ - ١٦/٠ باورهاي نادرست

  ٣٦/٠   = 2R  

  گيريبحث و نتيجه -٥
رشان ثيتأمطابق با مدل مفهومي، عوامل اجتماعي بر تفكيك زباله اثر مستقيمي نداشته و 

غيرمستقيم بوده و از طريق عوامل فرهنگي صورت مي گيرد. نتايج نشان از نقش مهم و قابل 
ييد شده تأاعتناي عوامل فرهنگي دارد. تمامي عوامل فرهنگي مدل مفهومي داراي نقش تجربي 

  شده اند. أ از مبددر تفكيك زباله اي بر مشاركت 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عواملي كه بر مشاركت افراد در مقوله تفكيك زباله از 

 ثرند. نتايج نشان ميمؤثرند دارند، متفاوت از عواملي هستند كه بر ساير انواع مشاركتمؤمبدأ 
به شمار نمي رود. از  باله از مبدأ ، عامل مهمي در مقوله تفكيك زدهد كه سرمايه اجتماعي افراد

بين آن دسته از  ابعاد سرمايه اجتماعي كه در اين پژوهش سنجيده شد (پيوند همسايگي، اعتماد 
ز اثير معني دار بر ميزان تفكيك زباله تأتعميم يافته و اعتماد نهادي)، بعد اعتماد نهادي داراي 

). پيوند همسايگي ١٦/٠ير نيز ضعيف است (ثير يا رابطه اين متغتأاست كه البته  شدت أ مبد
ايد سوي افراد ندارند. اين امر شازأ مبدثيري بر ميزان تفكيك زباله از تأافراد و اعتماد تعميم يافته 

سوي شهروندان پايين است از أمبدمعلول اين باشد كه هنوز ميزان مشاركت در تفكيك زباله از 
سوي شهروندان افزايش چشمگيري پيدا كند، بتوان نقش از أمبدو چنانچه ميزان تفكيك زباله از 

  مهم تري براي سرمايه اجتماعي قائل شد.
ليت ومسؤ(در كنار  موانع مشاركتاز مهم ترين يافته هاي اين پژوهش اين است كه 
 سوي افراد است. مرور تحقيقاتازأمبدشهروندي) داراي بيشترين نقش در ميزان تفكيك زباله از 

عواملي مانند سرمايه اجتماعي، بي قدرتي،  “كت نشان مي دهد عمدتامرتبط با مشار
خوداثربخشي، پايگاه اجتماعي اقتصادي و سودمندي مشاركت به عنوان عوامل مهم شناخته و 
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كيك زباله از مبدأ مي بايست عوامل ديگر مورد توجه قرار گيرند. ارزيابي شده اند، اما در مقوله تف
بر ميزان تفكيك  -٤٥/٠ثيري به ميزان تأد كه موانع مشاركت داراي آزمون مدل پژوهش نشان دا

است بيشترين  ٤٨/٠به ميزان  يريثتأ ليت شهروندي كه دارايومسؤاست كه بعد از از مبدأ زباله 
سه در همين ارتباط مقاي هستند.أ مبدمانند پايگاه اجتماعي اقتصادي و سودمندي تفكيك زباله 

موانع احتمالي موجود در زمينه مشاركت در مقوله تفكيك زباله از مبدأ نشان مي دهد كه 
 هاي ماشين نامناسب كاري بازيافت، ساعت مخازن يا ها غرفه دوريمانع  چهارشهروندان 

تنبلي را به ترتيب به عنوان مهم ترين  و حوصلگي خانه و بي از زيادي فضاي شهرداري، اشغال
ليت ومسؤموانع مشاركت خود در مقوله تفكيك زباله از مبدأ برشمرده اند. در زمينه عامل احساس 

نيز چنان چه افراد خود را در قبال وضعيت و پيشرفت شهري كه در آن زندگي مي  شهروندي
خواهند داشت. زماني كه عوامل أاز مبدتفكيك زباله  ل بدانند مشاركت بيشتري درومسؤكنند 

ز امهمي در فرد ايجاد نكنند (نقش اندك سودآوربودن اقتصادي تفكيك زباله  ةاقتصادي انگيز
در اين پژوهش) مي بايست انگيزه ها و عوامل ديگر را مورد توجه قرار داد و تقويت كرد.  أمبد

ليت شهروندي در بين افراد اقدامي زمان بر ومسؤاعتقاد بر اين است كه تعميق و بسط احساس 
اين نتايج نشان مي دهد كه جهت  در مجموعو ملي بوده و عوامل زيادي در آن دخيل اند. 

گسترش مشاركت شهروندان در مقوله تفكيك زباله از مبدأ مي بايست موانع مشاركت آن ها را 
ع اين موانع نمود. همچنين تعميق شناخت و با برنامه ريزي مناسب اقدام به كاهش يا رف “دقيقا

 ثرترمؤليت شهروندي در بين افراد مي تواند منجر به مشاركت ومسؤو نهادينه كردن احساس 
   آنان در اين حيطه شود.

است. أ دمبثيري غير مستقيم بر ميزان تفكيك زباله تأپايگاه اجتماعي اقتصادي افراد داراي 
اقتصادي بالاتري دارند -افرادي كه پايگاه اجتماعي مطابق با چارچوب نظري انتظار مي رفت كه

ميزان مشاركت بيشتري نيز داشته باشند. اما نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پايگاه اجتماعي 
ت ثيري مستقيم بر ميزان مشاركتأاقتصادي (تركيب تحصيلات، درآمد و مالكيت منزل مسكوني) 

  د. افراد بر مقوله تفكيك زباله از مبدأ ندار
نتايج نشان مي دهد كه وجود باورهاي نادرست مي تواند منجر به كاهش مشاركت در تفكيك 

ثيرگذار است و مانند بسياري از تأزباله از مبدأ شود. باورهاي و ديدگاه هاي افراد بر رفتار آنان 
ست ادرموضوعات ديگر، در مورد موضوع تفكيك زباله از مبدأ نيز مي توان انتظار وجود باورهاي ن

را داشت. مي بايست با شناخت اين باورها و ديدگاه هاي نادرست اقدام به اصلاح اين باورها نمود 
  تا زمينه فكري لازم جهت مشاركت هر چه بيشتر افراد فراهم گردد.
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وجود رابطه معني دار بين سودمندي اقتصادي (هزينه و فايده) مشاركت  و ميزان تفكيك 
) ٢١/٠انتظار بود، اما آنچه بايست بدان توجه كرد وجود رابطه ضعيف ( زباله از مبدأ امري مورد

) -٤٤/٠بين اين دو متغير است. اين ميزان رابطه با مقايسه با عوامل ديگر مانند موانع مشاركت (
مل است. شايد اين امر بدين دليل باشد كه شهروندان تأ) بيشتر قابل ٤٣/٠ليت شهروندي (ومسؤو 

با درآمد بالاتر، چندان به سود اقتصادي شخصي شان از تفكيك زباله توجه مناطق مرفه تر و 
انيزه كه ماشين هاي مكنكنند (برخلاف ساكنان مناطق با درآمد پايين) و نيز بايستي توجه كرد 

جمع آوري زباله هاي خشك هزينه اي بابت زباله هاي خشك شهروندان به آن ها پرداخت نمي 
اي خشك به دوره گردها با مسائل خاصي  (به خصوص در مناطق مرفه كنند و نيز فروش زباله ه

شان با غرفه هاي بازيافت از  افراد به دليل فاصله منزلاست تر) همراه است. همچنين ممكن 
حمل و فروش آن به غرفه هاي بازيافت خودداري كرده و زباله خشك خود را جلوي درب منزل 

داري تحويل دهند و يا بدون دريافت مبلغي آن را به خويش بگذارند و يا به ماشين هاي شهر
دوره گردها تحويل دهند. در واقع به نظر مي رسد آن چه مي تواند منجر به مشاركت بيشتر افراد 
در تفكيك زباله هاي جامدشان و تحويل آن به شهرداري گردد عواملي مانند موانع مشاركت و يا 

ثير سودمندي تأباشد. همچنين نتايج نشان از عدم ليت شهروندي در آنان ومسؤميزان احساس 
دارد. به نظر مي آيد حضور عوامل مهم ديگر مانند  تجربي اقتصادي تفكيك زباله از مبدأ در مدل

ليت شهروندي، يا شرايط عمل (موانع مشاركت) و يا در جايگاهي بالاتر پايگاه ومسؤاحساس 
  دي مشاركت باشد.ثير سودمنتأاقتصادي اجتماعي تبيين كننده عدم 
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