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 چکیده
 یکی. است شده زیستی محیط محیط فراوان مشکالت موجب شهرنشینی گسترش و رشد امروزه

 جامعه افراد اجتماعی مشارکت با که است پسماند از ناشی یزیست محیط عوارض مشکالت، این از
 در شهروندان مشارکت بر گوناگونی اجتماعی روانی عوامل. کاست آن از زیادی حد تا توان می

 ؛است شهروندان یزیست محیط های ارزش عوامل این از یکی. دارند تأثیر پسماند با مرتبط های برنامه
. است کرده بررسی پسماند رفتار با را آن ارتباط و یزیست محیط های ارزش حاضر پژوهش بنابراین،

 زاراب از و بوده پیمایشی تحقیق روش. است شده استفاده ارزشی تعاریف از موضوع این تبیین برای
 گیری نمونه روش از استفاده با پرسشنامه 400. است شده استفاده ها داده آوری جمع برای پرسشنامه

 با و پردازش SPSS افزار نرم طریق از ها پاسخ. است شده تکمیل تهران خانوارهای سطح در ای هخوش
 است داده نشان تحقیق نتایج. است شده تحلیل متغیرها سنجش سطح با متناسب های آماره از استفاده

 براین، عالوه(. 5 از 58/4 میانگین) دادند نشان خود از باالیی تقریباً یزیست محیط های ارزش شهروندان،
 از 108/3 میانگین) اند داشته ابراز باالیی سطح در را خود خانگی پسماند بازیافت تهرانی، شهروندان

 بسیار مثبت ةرابط پسماند رفتار و یزیست محیطزیست محیط های ارزش متغیر دو بین ،نهایتدر(. 4
 یزیست محیط های ارزش طریق از پسماند بازیافت از درصد 5/1 فقط کهای گونه به ،دارد وجود ضعیف

 تبیین پسماند رفتار و یزیست محیط های ارزش بین ضعیف ةرابط وجود لدالی ،پایان در. شود می تبیین
 .است شده

 . خانگی های زباله پسماند، رفتار تهران، بازیافت، ی،زیست محیط های ارزش: کلیدی های واژه
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 مقدمه
 میزان افزایش درنتیجه و گراییمصرف افزایش موجب شهرنشینی گسترش و رشد و شدن صنعتی

 و است یزندگ ناپذیر جدایی جزء زباله تولید ،همچنین. است شده ها خانواده تولیدی پسماند

 این .شویم مواجه پسماند زیادی میزان با امروزه است شده سبب تغییر این. شد آن مانع توان نمی

 شده ترپررنگ است متخصص نیروی و فناوری کمبود دچار که نیافته توسعه جوامع در معضل

 در هازباله که است حدی تا پسماندها زیاد میزان .(372: 1386 همکاران، و نوده اسکندری) است

 سه تا دو کار این پیشرفته یکشورها در کهدرحالی ،شوند می آوری جمع روز در بار سه تا دو تهران

 صرف تومان میلیون 400 از بیش روزانه ،همچنین .(تهران اطلس) گیرد می صورت هفته در بار

 درصد 50 از توان می تبازیاف از استفاده با که شود می کشور در هازباله ونقل حمل و آوریجمع

. است توجه شایان تهران شهر سطح در هالهازب تولید وضعیت(. 64: 1386 عمرانی،) کاست ها هزینه

 آوری جمع قابل جزء و کیلوگرم 7312/245897 تهران هفت ةمنطق در پسماند تولید ةروزان متوسط

 64/57) کیلوگرم 6651/141752 روزانه آن تر جزء متوسط کیلوگرم، 0715/209013 آن ةمکانیز

 35/42) رمکیلوگ 0661/104145 روزانه نآ خشک جزء متوسط و( پسماند ةروزان تولید از درصد

 (.394-393: 1385 ابراهیمی، و شاهرودی مدنی رضا) است( پسماند ةروزان تولید از درصد

 موجب پسماند زیاد تولید اوالً. است اهمیت حائز بعد دو از حداقل فعلی شرایط در زباله بازیافت

 پسماند انبوه کاهش های راه از یکی مقابل، در و شود می فراوانی اقتصادی و یزیست محیط مشکالت

 از ناشی یزیست محیط عوارض از بسیاری کاهش موجب پسماند بازیافت .است کردنبازیافت تولیدی،

 ةذخیر و حفظ منابع، تخریب از جلوگیری اولیه، خام مواد ةذخیر و حفظ سبب بازیافت. شود می آن تولید

 پایدار، زندگی به کمک زایی، اشتغال هوا، آلودگی کاهش زمین، دمای تغییر در ما تأثیر کاهش انرژی،

 مهم منابع از زباله دفن و سوزی زباله ،همچنین .شود می پول ایجاد و کمتر ةهزین پول، ةذخیر و حفظ

تعهدات  یاجرا ثانیاً .(Friends of the earth; Eco-Cycle’s Ten Reasons to Recycle) ستهوا آلودگی

 یگازها یادز یدتول ةلئمس به داردیالزم م یوتوک المللی ینبدر قبال پروتکل  یرانا یاسالم یجمهور

)صاحب  شود یجد توجه خاص طوربه کمپوست و بازیافت بهداشتی دفنهجدهم( و  ةرتب) یا گلخانه

 .(1386 ،یعمران ؛1385 ،ابراهیمی و شاهرودی مدنی ؛1386 ،یهرات ؛1386 ،محمودخانی و محمدی

 رفتار و خانوارها تولیدی پسماند میزان بر که دارند وجود گوناگونی اجتماعی روانی عوامل

 یها ارزشاست.  یزیست محیط یها ارزشعوامل  یناز ا یکی. گذارند یم یرتأث ها آنپسماند  با ها آن

 ویژه طورو رفتار پسماند به کلدر یزیست محیط رفتار براست که  یرهاییاز متغ یکی یزیست محیط
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 ینو ارتباط ب پسماند رفتار ی،زیست محیط یها ارزش حاضر تحقیقدر  ،منظوراین به. دگذار می یرتأث

 .شده است بررسی تهرانهفت  ةساکن در منطق یخانوارها یندر ب یردو متغ
 

 پژوهش ةپیشین
 ها آن لبغاصورت گرفته است که  یرانپسماند در ا زمینةدر  یگوناگون مطالعات و ها پژوهش

 یرتأثموجود  های یاز بررس یاندک دادتع. اند داشته یریتیمانند مد یشناخت جامعهغیر هایی دیدگاه

 .اند کرده بررسی رابر رفتار پسماند  یعوامل اجتماع

. اند هکرد بررسی یمایشیبا روش پ را کرمانشاه مردم عملکرد و نگرش( 1380و همکاران ) مسگراف

. است بوده خوبدرصد  55و  متوسطدرصد  41 ،ضعیفاز مردم  درصد 4نگرش  گرفتند نتیجه ها آن

 ین،خوب بوده است. همچن درصد 6و  متوسط درصد 25 یف،ضع درصد 69عملکرد  عالوه،به

 یفیتوص ةمطالع یک در را یافتنسبت به باز ایالمنگرش مردم  و آگاهی( 1386) همکارانو  یرصاحبپ

 یالتو نگرش با تحص یآگاه یزانم داد نشان نتایج. اند هردک بررسیبا استفاده از پرسشنامه  یمقطع

نگرش و  آگاهی،خود  یقدر تحق یز( ن1388) همکارانو  یمیابراه ،یندارد. همچن یمارتباط مستق

 ابزار از ها آن ینه،زم ینا در. اند هردک بررسی مواد زائد جامد یریتمد ةزمین در را طبسعملکرد مردم 

 ارتباطو  یالتسن و تحص با یآگاه یممثبت، ارتباط مستق نگرش بیانگر یج. نتااند برده  بهره پرسشنامه

 کارشناسیمقطع  یاندانشجو یآگاه میزان( 1388) یو دلبر مقدم ی. علواست هبود تحصیالت با نگرش

 یآگاه یینسطح پا بیانگر یجنتا .اند هردک ارزیابیاستفاده از ابزار پرسشنامه  با را بیرامیرک صنعتی دانشگاه

 مبدأ از زباله یکتفک وضعیتخود  ةنام یانپا در نیز( 1390) نیا فاتح. است هبود ینهزم یندر ا یاندانشجو

 داد نشان تحقیق نتایج. است کرده بررسی را یمشارکت مردم یشافزا یو راهکارها تهرانپنج  ةمنطقدر 

 یجادا ربرا  یرتأث یشترینب یمکاهش مشکالت پسماند دارند و آموزش مستق به یمثبت یافراد نگرش درون

 .رددا مبدأزباله از  یکتفک یبرا یزشانگ

و همکاران  یصالح ةمطالع به توان یپسماند م یریتمد ةزمین در شناختیجامعه مطالعات جمله از

 راو نگرش زنان مازندران  دانش ،یمایشیو روش پ یا خوشه یریگ نمونهبا  آنان( اشاره کرد. 1392)

 ةنمر ،است آمده دستبه 4/3 بازیافت دربارةنگرش افراد  ةنمر یانگین. مندا کرده بررسی یافتباز مورددر

است.  شده تعییناز پنج  25/2 یکیاکولوژ یننو یمپارادا ةنمر و شده است 95/2 اجتماعی هنجارهای

 یزیست محیطنگرش افراد با دانش  ینب ها آن ةمطالع در است. شده 5/1از  615/0 یزن دانش یانگینم

 وضعیت دربارة یول ،دارند یآگاه یافتباز ةمقول دربارةافراد  یافتنددر ها آن. دارد وجود یمارتباط مستق

 یو پس از آن شهردار یزیونو تلو یوراد ،تحقیق های یافته بربنا ندارند. یآگاه خود ةجامعدر  یافتباز
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( 1393) زاده یمو کر صالحی ،یادشدهپژوهش  برعالوه .دارند افراد به بخشیینقش را در آگاه یشترینب

 یهاروم یدر مناطق شهر رانفره  383 ةنمون یک ،خوشه یریگ و نمونه یمایشیاستفاده از روش پ با نیز

. اند کرده تحقیق یزیست محیطو رفتار  یزیست محیط یها ارزش ینارتباط ب دربارة ها آن. اند کرده بررسی

و همکاران  یزرکا مقیاس از استفاده با یزیست محیط یها ارزش ،رو پیش تحقیق مانند یزپژوهش ن ینا در

 .است آمده دست به یردو متغ بین یمثبت معنادار ارتباطو  است شده یدهسنج
 

 ها ارزش تعاریف از انتخابی. 1 جدول

 تعریف منبع

 (1973) روکیچ
 صورتبه وجود، هدایت خاص حالت یک کهاین به است دیرپایی باور ارزش یک

 .است ترجیح قابل هدایت متضاد یا مخالف حالت به اجتماعی، یا شخصی

 (1994) شوارتز

 هدایت حاالت یا هدف به رسیدن مطلوب شرایط با مرتبط باور یک ارزش یک
 و مردم رفتار، هایارزیابی یا ها انتخاب بخشد، می تعالی را خاص موقعیت که است

 برای دیگر های ارزش برای نسبی اهمیت طریق از و کند می هدایت را رویدادها
 .شود می تنظیم ارزشی های اولویت سیستم دادن شکل

 (1951)1کالکن
 از یا گروه ةخصیص یا فرد از پنهان، یا آشکار صورت به متمایز، مفهوم یک ارزش یک

 .دگذار می تأثیر کنش موجود اهداف و ابزارها حاالت، از انتخاب بر که ستهامطلوبیت

 3تگوری و 2گات
(1965) 

 یا پنهان صورتبه گروه، یا فرد که است چیزی آن از مفهومی عنوان به ارزش یک
 بین از دیگران یا او که است چیزی آن برحسب و گیرندمی نظردر مطلوب آشکار
 .ندنک می انتخاب کنش اهداف یا ابزارها از موجود جانشین های حالت

 (1972) 4هوتچ
 «خیر» از شدهاقتباس باورهای یا مطلوب اهداف هنجارها، ،ها آل ایده مانند ها ارزش

 .هستند کنش برای عملی های مالک عوض در بلکه نیستند،
 و 5برایتویت

 (1998)  6بالمی
 حاالت و زندگی در ذهنی اهداف شامل که هستند کنش برای اصولی ها ارزش

 .دنگیر می نظردر ارجح ها موقعیت و ها متن در جمع یا فرد یک که است هدایتی
 و 8کان 7،فریدمن
 (2006) 9برنینگ

 .دارد اشاره گیرند می نظردر مهم زندگی در مردم یا گروه یا فرد آنچه به ارزش یک
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 نظری مبانی
( 2010) فلشمن و چنگ. دارد وجود ها ارزش برای اجتماعی علوم در گوناگونی بسیار تعاریف

 منافع، به تا رود می کاربه گوناگون های صورت به اجتماعی علوم پژوهش در ها ارزش کردند مطرح

 ها، خواسته اهداف، نیازها، ها،مطلوبیت اخالقی، اجبارهای وظایف، ترجیحات، عالیق، ها، لذت

 از نقل به ها آن. کند اشاره انتخابی های گیری جهت انواع از دیگر بعضی و هاجذابیت و هابیزاری

 موجب متفاوت، های واژه تحت دیگر های رشته در ها ارزش کارگیری به اند کرده بیان 1رکیچ

 ای پایه های کننده هماهنگ عنوان به ها ارزش سازیمفهوم با ها آن. است شده زمینه این در مشکالتی

 بین نظری ارتباط اجتماعی، شناسیروان های سازه دیگر از ها ارزش جداکردن و رفتار انتزاعی

 فلشمن و چنگ. اند آورده دستبه زمینه این در توافقی و اند کرده ایجاد رفتار و ها ارزش

 .شود می مشاهده 1 جدول در که اند کرده بیان جدولی در را ها ارزش تعاریف از ای مجموعه

 راهنمایی اصول عنوانبه ها ارزش دگوین می تعاریف بندیجمع در (2010) فلشمن و چنگ

 .گیرند می نظردر مهم زندگی در مردم که کند می عمل

 کننده هدایت معیارهای یا زندگی مهم اهداف مثابة به را ها ارزش نیز( 2004) دیگران و پرتینگا

 مطرح انیپیشین کارهای از نقل به( 1994) دیتز و استرن .بودند کرده سازیمفهوم زندگی، در

 های ارزش: کند می اشاره ارزش نوع سه به گراییزیست محیط در آمریکا ادبیات ندا کرده

 ای زمینه خودخواهانه های ارزش. ای کره زیست های ارزش و دوستانه نوع های ارزش خودخواهانه،

 صورت به ها آن برای که دکن حمایت زیست محیط از هایی جنبه از تا کند می ایجاد افراد برای را

. دهد می قرار زیست محیط مقابل در را افراد باشند، باال حمایت های هزینه اگر یا دارد تأثیر شخصی

 برای  فایده و هزینه اساسبر را ها پدیده کنند، می عمل دوستانه نوع های ارزش اساسبر که افرادی

 و ها اکولوژیست از بسیاری تفکرات در ای کره زیست های ارزش. کنند می قضاوت دیگران

 ای کره زیست های ارزش کنند می فرض (1994) دیتز و استرن. است بوده غالب گرایانزیست محیط

 اجتماعی ةدوستان نوع های ارزش به شبیه که ندردا رفتار در نقشی و کنند می ایجاد اخالقی های الزام

 .است شوارتز مدل در

 برای افراد که هستند اصولی و ها مالک ،ها ارزش گفت توان می یادشده مطالب بندی جمع در

. ندگذار می تأثیر افراد یزیست محیط یهارفتار بر یزیست محیط های ارزش. گیرند می نظردر کنش

و  یزیست محیط یها ارزش یانرابطه م یانگرموضوع ب ینظر یاتادب شود،یم ظهمالح کهطورهمان

                                                                                                                                              
1. Rokeach 



 1395پایيز  ،3 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    374

 محیطییستز یرفتارحاضر که رفتار پسماند  یقدر تحق بنابراین، ؛است یزیست محیط رفتارهای

 .دشومی سیربرو رفتار پسماند  یزیست محیط یها ارزش ینب ةرابط شود،می تلقی

 

 تحقیق روش
 ةمنطق ساکن خانوارهای آن آماری ةجامع .است بوده پیمایش روش با کمی نوع از حاضر تحقیق

 کوکران فرمول بربنا نمونه تعداد (.هفت ةمنطق شهرداری) است بوده 309531 تعداد به تهران هفت

 دالور،) ای خوشه گیری نمونه روش از .است شده تکمیل پرسشنامه 400 که است بوده شده 383

 سرپرست .اند شده تکمیل روز 29 در ها پرسشنامه .است شده استفاده نمونه تعیین برای (1388

 .اند کرده تکمیل را ها پرسشنامه خانوارها
 

 یزیست محیط های ارزش

 همکاران و کایزر یزیست محیط های ارزش های گویه از یزیست محیط های ارزش سنجش برای

 ةدامن و شده مطرح لیکرت قسمتی پنج طیف یک قالب در ها پرسش. است شده استفاده (1999)

 پنج آن حداکثر و یک پاسخگویان ةنمر حداقل. است بوده مخالف بسیار تا موافق بسیار از ها پاسخ

 .است داده شکل را یزیست محیط های ارزش متغیر شاخص یادشده ةگوی چهار میانگین. است بوده

 :از است عبارت متغیر این سنجش به مربوط های گویه

 دارند زیستن حق ها سنگ و گیاهان حیوان، انسان، خواه چیزهمه. 

 مسئولیت احساس خداوند برابردر و گذارد می تأثیر زیست محیط بر که اعمالی برابردر من 

 .کنم می

 دارند حفاظت ارزش زنده موجودات ةهم. 

 دارد وجود زیست محیط به توجه من تفکرات در. 

 دشو حافظت باید نیز آن جان بی های جنبه در حتی طبیعت از. 

 است ارزشمند تنهایی به خودش بلکه نیست، انسان وجود دلیل به زمین ارزش. 

 

 خانگی پسماند بازیافت

 پاسخ ةدامن. است شده استفاده ساختهمحقق ةگوی هفت از خانگی پسماند بازیافت سنجش برای

 و چهار پسماند رفتار ینبیشتر ةنمر. هرگز و ندرتبه اوقات، اغلب همیشه،: از بود عبارت ها گویه

 باالتر میانگین .است داده شکل را بازیافت رفتار شاخص ها گویه میانگین. است بوده یک کمترین
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 های گویه .است بوده کمتر پسماند رفتار دهندة نشان کمتر میانگین و بیشتر پسماند رفتار ةدهند نشان

 :از اند عبارت خانگی پسماند بازیافت سنجش به مربوط

 گذارم می مقرر محل در را پسماندها و ها زباله. 

 گذارم می بیرون مقرر ساعت در را پسماندها و ها زباله. 

 کنم می جدا را خشک نان ةزبال. 

 کنم می جدا را فلزی ةزبال. 

 کنم می جدا را ای شیشه ةزبال. 

 کنم می آوری جمع جدا را کاغذی ةزبال. 

 کنم می جدا تر از را خشک پسماند. 

 برای. است شده استفاده مشابه های پرسشنامه در مشابه های پرسش از اعتبار افزایش منظوربه

 های ارزش برای آن میزان که است شده استفاده کرونباخ آلفای از تحقیق روایی سنجش

 تقریباً ییروا ةدهند نشان میزان این. است شده 69/0 یزیست محیط رفتار برای و 86/0 یزیست محیط

 ها داده تحلیل و تجزیه برای استنباطی و توصیفی آمار از حال، عین در .است پرسشنامه باالی

 .است شده استفاده
 

 تحقیق های یافته

 شناختیجمعیت های ویژگی (الف

 نتایج. است شده یمسال تقس 90تا  20ده ساله از  ةطبقهفت  بهسن افراد  ،یبررس یندر ا :سن

 25 .دارند قرارسال  60تا  50 یسن ةباز( در نفر 98 ،درصد 5/24) پاسخگویان یشترینب داد نشان

 تا 40 سنی گروه در نفر 79 سال، 40تا  30 ینفر در گروه سن 53سال،  30تا  20 ینفر در گروه سن

 سن .سال بودند 80تا  70 ینفر در گروه سن 30و  سال 70 تا 60 سنی گروه در نفر 71 سال، 50

 یانپاسخگو یسن یانگین. میدنگنج یا طبقه یچدر هصد سال بود که  یباال یزسرپرست خانوار ن یک

 سال است. 43/53

 یلیتحص مدرکنفر  90 یالتتحص سطح لحاظ ازنشان داده است  نتایج: تحصیالت وضعیت

 مدرکنفر  34 کارشناسی، یلیتحص مدرکنفر  107 دیپلم، یلیتحص مدرک 141 یپلم،د زیر

 .اند داشتهبه باال  یدکتر یلیتحص مدرکنفر  13ارشد،  کارشناسی یلیتحص

درصد(  50 افراد، نصف به یکنفر )نزد 199 درآمد یانگینم ،یمایشپ یندر ا :درآمد وضعیت
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نفر سه تا چهار  14 ،یلیونمنفر دو تا سه  31 ،یلیونمتا دو  یکنفر  111در ماه،  یلیونم یکاز  کمتر

 .به باال بوده است یلیونمنفر چهار  4و  یلیونم
 

 یزیست محیط های ارزش( ب

 یفبرحسب ط یهاز شش گو یزیست محیط یها ارزش یبررس یبرا ،شد ذکر تر پیش کهطور همان

بوده  تا پنج یکاز  ها آنپاسخ  ةدامن و مثبت های گویه  تمامی جهت. است شدهاستفاده  یکرتل

 .است یشترب یزآن ن ةنمر ،باشد بیشتر یزیست محیط یها ارزش چههر. است
 

 زیستی محیط یها ارزش های یهگو یفراوان یع. توز2 جدول

 گویه
 فراوانی
 درصد

 کامالً
 موافق

 مخالف نظر بی موافق
 کامالً

 مخالف
 مد پاسخ بی

 انسان، خواه -چیز همه
 -ها سنگ و گیاهان حیوان،

 .دارند زیستن حق

 کامالً 10 8 - 6 69 390 تعداد
 5/2 2 - 5/1 8/16 3/77 درصد موافق

 بر که اعمالی برابردر من
 گذارند می تأثیر زیست محیط

 احساس خداوند برابردر و
 .کنم می مسئولیت

 11 5 4 19 92 369 تعداد
 کامالً
 موافق

 8/2 3/1 1 8/4 23 3/67 درصد

 ارزش موجودات ةهم
 .دارند حفاظت

 کامالً 11 6 2 6 80 295 تعداد
 8/2 5/1 5/0 5/1 20 8/73 درصد موافق

 به توجه من تفکرات در
 .دارد وجود زیست محیط

 کامالً 14 7 3 11 100 265 تعداد
 5/3 8/1 8/0 8/2 25 3/66 درصد موافق

 های جنبه در حتی طبیعت
 مورد باید نیز خود جان بی

 .باشد حفاظت

 کامالً 14 5 3 12 101 265 تعداد
 موافق

 5/3 3/1 8/0 3 3/25 3/66 درصد

 وجود خاطربه زمین ارزش
 خودش بلکه نیست، انسان

 .است ارزشمند تنهایی به

 کامالً 41 14 18 29 91 237 تعداد
 موافق

 3/10 5/3 5/4 3/7 8/22 3/59 درصد

 

 ةیگومربوط به  ها یهگو یندر ب یفراوان باالترین ،شد داده نشان 2در جدول  کهطور همان

نسبت به آن  درصد 5/1اند.  موافق بوده کامالً یاافراد با آن موافق  درصد 94 یباًتقر .نخست است
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 کامالً ةینگز یبرا یهگو یندر ا یفراوان بیشترین .اند مخالف بوده کامالًآن  با یزن درصد 2 و نظر بی

 .موافقم بوده است

 یتاحساس مسئول زیست یطمحبر  یرگذارتأثاعمال  برابرافراد در درصد 90 به نزدیک عالوه،به

 یندر ا یتیاحساس مسئول درصد 2به  یکو نزد نظرند ینسبت به آن ب درصد 5به  یکدارند، نزد

 ینهزم ینمنطقه در ا ینافراد ا یمذهب دیدگاه دهندة نشان گویه این با موافقت بودنباال .ندارند ینهزم

 موافقم بوده است. کامالً ةینگز یبرا یهگو یندر ا یفراوان بیشترین. است

موجودات ارزش حفاظت دارند،  ةهم دارند یدهافراد عق درصد 94 به نزدیک ،یجنتا اساسبر

 یهگو یندر ا یفراوان بیشترین .ندارند ای یدهعق ینچن درصد 2و  ظرندن ینسبت به آن ب درصد 5/1

 موافقم بوده است. کامالً ةینگز یبرا

 یکوجود دارد، نزد زیست یطمحافراد توجه به  درصد 91 به نزدیک تفکر در ی،بررس ینا در

 .وجود ندارد زیست یطمحتوجه به  درصد 6/2و در تفکر  نظرند یبه سه درصد نسبت به آن ب

 موافقم بوده است. کامالً ةینگز یبرا یهگو یندر ا یفراوان بیشترین

 باید آن جان یب یها در جنبه یحت طبیعت بهدارند  دهیعق درصد 6/91نشان داده است  نتایج

 یفراوان بیشترین .مخالف آن هستند درصد 2 یباًتقرو  رندنظ ینسبت به آن ب درصد 3 ،شود توجه

 موافقم بوده است. کامالً ةینگز یبرا یهگو یندر ا

بلکه خودش  یست،انسان ن وجود دلیل به یندارند ارزش زم یدهعق درصد 82 یباًتقر نهایت،در

با آن مخالفت  درصد 8و  بودند نظر بی موضوع این دربارة درصد 7ارزشمند است،  یزن ییتنها به

 موافقم بوده است. کامالً ةینگز یبرا یهگو یندر ا یفراوان بیشترین .ندکرد
 

 خانگی پسماند بازیافت (ج

 گویه هفت با خانگی پسماند بازیافت ،است هشد مطرح شناسیروش بحث در کهطورهمان

 خانگی پسماند بازیافت متغیر فراوانی توزیع درصد و فراوانی توزیع 3 جدول. است شده سنجیده

 .دهد می نشان را

 6/83دهد، بیشترین فراوانی مربوط به آخرین گویه است.  نشان می 3طورکه جدول  همان

درصد یا این کار را  3/13گذارند،  درصد افراد دائم یا اغلب اوقات پسماندها را در محل مقرر می

درصد افراد مورد  3/54دهند. طبق نتایج، در این منطقه درکل  ندرت انجام می دهند یا به انجام نمی

درصد  3/42د، کنن های خشک و تر را تفکیک می صورت دائمی یا اغلب اوقات زباله بررسی یا به

 درصد 8/61های کاغذی،  دهند. درمورد زباله ندرت انجام می کنند یا به افراد یا اصالً این کار را نمی
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 پسماند رفتار فراوانی توزیع .3 جدول

 ها گویه
 درصد
 فراوانی

 بله
 اکثر

 اوقات
 مد پاسخ بی خیر ندرت به

 جدا تر از را خشک پسماند
 .کنم می

 14 65 104 33 184 تعداد
 بله

 5/3 3/16 26 3/8 46 درصد
 آوری جمع جدا را کاغذی ةزبال

 .کنم می
 12 76 65 40 207 تعداد

 بله
 3 19 3/16 10 8/51 درصد

 .کنم می جدا را ای شیشه ةزبال
 15 94 74 32 185 تعداد

 بله
 8/3 5/23 5/18 8 3/46 درصد

 .کنم می جدا را فلزی ةزبال
 15 98 87 36 164 تعداد

 بله
 8/3 5/24 8/21 9 41 درصد

 .کنم می جدا را خشک نان ةزبال
 11 30 33 22 304 تعداد

 بله
 8/2 5/7 3/8 5/5 76 درصد

 ساعت در را پسماندها و ها زباله
 .گذارم می بیرون مقرر

 12 50 42 54 242 تعداد
 بله

 3 5/12 5/10 5/13 5/60 درصد

 محل در را پسماندها و ها زباله
 .گذارم می مقرر

 13 29 24 27 307 تعداد
 بله

 3/3 3/7 6 8/6 8/76 درصد

 

 درصد 3/35 ،کنند می جدا را خود کاغذی های زباله اوقات اغلب یا دائمی صورتبه افراد

 انجام را کار این ندرتبه یا کنند نمی تفکیک را خود کاغذی های زباله اصالً یا پاسخگویان

 را خود ای شیشه های زباله پاسخگویان از درصد 3/54 منطقه این در است داده نشان نتایج .دهند می

 نتایج .کنند می را کار این ندرتبه یا گاه هیچ ها آن درصد 42 ،کنند می جدا اوقات اغلب یا دائم یا

 اوقات اغلب یا دائمی صورتبه یا پاسخگویان نصف است داده نشان فلزی پسماند مورددر تحقیق

 .کنند می تفکیک را ها آن ندرتبه یا گاههیچ ها آن درصد 3/46 ،کنند می جدا را خود فلزی های زباله

 یا پاسخگویان درصد 5/81 دارد، ایران فرهنگ در را خود معنایی بار که خشک نان پسماند مورددر

به یا گاههیچ افراد درصد 5/13 ،کنند می تفکیک را خود خشک نان اوقات اغلب یا دائم صورتبه

 پاسخگویان درصد 74 مقرر، زمان در ها زباله دادنقرار مورددر .دهند می انجام را کار این درتن

 درصد 23 ،گذارند می بیرون مقرر ساعت در را خود های زباله اوقات اغلب یا دائم اند داشته اظهار

 باالترین. گذارند می بیرون مقرر ساعت در را خود های زباله ندرتبه یا هرگز اند داده پاسخ آنان از
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 ترین پایین و است مقرر محل در پسماندها دادنقرار برای یزیست محیط رفتارهای در میانگین

 .است فلزی پسماند تفکیک برای میانگین

 نان پسماند برای تفکیک بیشترین ذکرشده پسماندهای بین در ،شود می مشاهده کهطورهمان

 ذهن در خشک نان. داد نسبت قضیه این دینی و فرهنگی بار به را آن توان می که است بوده خشک

 بسیاری در. شود نمی رفتار ها زباله دیگر مانند آن با و شود نمی محسوب پسماند ایرانیان از بسیاری

 سخن نان اهمیت از سالما دین در بارها و است شده کیدأت مسئله این بر نیز دینی های آموزه از

 در و گیرند می افراد از را خشک نان که هستند افرادی مناطق از بسیاری در ،عالوهبه. است رفته

 .دند می فرد به دیگر کاالیی یا پالستیکی کاالی نمک، آن ایزا
 

 پسماند رفتار و یزیست محیط های ارزش بین ارتباط
اند،  شده یدهسنج ای رتبهسطح  در پسماند رفتار و زیستی محیط های ارزش یرهر دو متغ کهآنجا از

آن  یشاخص آمار ةخالص .است شدهاستفاده  اسپیرمن یهمبستگ یبضر ازرابطه  ینا یبررس برای

 .آید می 4در جدول 
 

 اسپیرمن یهمبستگ یبضر یآمار های شاخص خالصة. 4 جدول
R تأثیرگذاری مقدار R آزمون مقدار مستقل متغیر وابسته متغیر

 معناداری سطح 2

 بازیافت رفتار
 های ارزش
 زیست محیط

*128/0 016/0 01/0 

 

 یزیست محیط یها ارزشو  یزیست محیط یرفتارها ینب است، مشخص 4جدول  در کهطور همان

 یها ارزش چههر عنیی ؛رابطه مثبت است ینوجود دارد. جهت ا 01/0معنادار در سطح  ةرابط

 بییاارز ضعیف بسیاررابطه  ین. شدت اشود یم یشترب یزن پسماند رفتار ،شود بیشتر یزیست محیط

 .کنند می تبیین یزیست محیط یها ارزشرا  پسماند رفتار درصد 5/1 فقط کهیا گونه به شود، یم

 یرو هم متغ یزیست محیطرفتار  یرنشان داده شد، هم متغ تر یشپ کهطور همانحال،  ینع در

 بسیار متغیر دو بین ارتباط کهحالیدر ،شوند می ارزیابی باالیی سطح در یزیست محیط یها ارزش

 یرمتغ یعنیدانست؛  یگرد یرهایرا وجود متغ آن علل از یکی توان می. است آمده دستبه ضعیف

 دیگر متغیرهای و دارد اثر یبررس ینا در شده سنجیده دیگر متغیرهای بر یزیست محیط یها ارزش

 مطرح باور -هنجار -ارزش ةینظر( در 2000استرن ) طورکه همان. گذارند می اثر پسماند رفتار بر

 یکی،اکولوژ یننو یم( بر باورها )پاراداای کره یستو ز دوستانه )خودخواهانه، نوع ها ارزش ،کند می
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 یزیست محیط یو باورها بر هنجارها گذارند یکاهش خطر( اثر م یبرا ییتوانا و مخرب پیامدهای

 رابطه شدت بودنیفضع توان یدارند. م یرتأثبر رفتار  نهایتدر هنجارها این و گذارند می اثر فردی

 یها ارزش یعنی ؛نسبت داد یفرد یزیست محیط یمانند هنجارها دیگری متغیرهای وجود به را

 هنجارهایو  شوند یم یفرد یزیست محیط یهنجارها شدنتر قوی موجب یزیست محیط

  .گذارند یبر رفتار م یشتریب یرتأث زیستی یطمح

 

 ای زمینه متغیرهای کنترل با پسماند رفتار و یزیست محیط های ارزش بین ارتباط
 به ای زمینه متغیرهای کنترل با پسماند رفتار و یزیست محیط یها ارزش ینب ةرابط یبررس ةیجنت

 :است زیر شرح
 (یگرد یرصفر )بدون کنترل متغ ةمرتب همبستگی. 5 جدول

 معناداری سطح R مقدار مستقل متغیر وابسته متغیر

 پسماند رفتار

 05/0 107/0 یزیست محیط یها ارزش
 363/0 051/0 سن

 987/0 -001/0 تحصیالت
 988/0 001/0 درآمد

 

 یها ارزش متغیر فقط یرهامتغ یناز ب ،است شدهداده  نشان 5در جدول  کهطور همان

 فقط ها ارزش کهای گونه به ،است اندک بسیار آن میزان که دارد ارتباط پسماند رفتار با یزیست محیط

 یافتو رفتار باز یقتحق ای ینهزم یرهایمتغ ینب یا و رابطه است کرده تبیین را رفتار از درصد یک

 بررسی ای ینهزم یرهایبا کنترل متغ یردو متغ ینا ینب ارتباط ،6جدول  در .وجود نداشته است

 .شود می
 (ای ینهزم یرهایاول )با کنترل متغ ةمرتب همبستگی. 6 جدول

 معناداری سطح R مقدار شونده کنترل متغیرهای مستقل متغیر وابسته متغیر

 یزیست محیط رفتار
 یها ارزش
 یزیست محیط

 04/0 109/0 سن
 04/0 104/0 تحصیالت

 04/0 109/0 درآمد
 04/0 111/0 درآمد تحصیالت، سن،  

 

و بعد از  بلق در هر دو حالت شود، می مشاهده 6در جدول  کهطور همان ،اجراشده ةنمون در

دقت  یبا کم ،عالوه بهوجود داشته است.  یردو متغ ینب یارتباط معنادار یگر،د یرهایکنترل متغ



 381    خانواده پسماند رفتار و زیستي محيط های ارزش بين ارتباط يبررس

 

 ،نتیجهدر. است کرده تغییراندک  بسیار نیز یاصل یرمتغ دو بین ارتباط شدت شود می مشخص

 .نبوده است یقتحق ای ینهزم یرهایمتغ یرتأثو تحت  است واقعی ای رابطه متغیر دو بین ارتباط
 

 مسیر تحلیل

مستقل  یرمتغ یک شود می مشخص یرمس یل. با استفاده از تحلشود می آزمون یقتحق یةفرض اکنون

در جدول  یقتحق یونیمدل رگرس .(381: 1388 ی،)گودرز دارد یرتأثوابسته  یربر متغ یزانبه چه م

 :آید می 7
 رگرسیونی مدل. 7 جدول

 معناداری سطح Fآزمون  مقدار تعیین ضریب همبستگی ضریب
1/0 01/0 77/3 05/0 

 

 ضریب دهد یم نشان رگرسیونی مدل یجنتا ،شود یم مالحظه 7در جدول  کهطور همان

 %1 عنیی ؛است 1/0 با برابر بازیافت رفتار تبیین برای بررسی مورد متغیر رگرسیونی مدل همبستگی

 داللتآن  بر F نسبتاست شده یینتب یقتحق متغیرهای یقطر ازکه  یافترفتار باز یرمتغ یانسوار از

 یرمتغ یگر،د عبارت بهوابسته است.  یرمتغ یینتب یبرا یمدل مناسب یقتحق یونیکه مدل رگرس دارد

 دهد. یحوابسته را توض یرمتغ ییراتتغ تواند می تحقیق مستقل

رفتار  ةکنند یینتبمستقل  یرهایمتغ یونرگرس ییمدل نها یرتأث یبضرا ةدهند نشان 8 جدول

 است. یافتباز
 یرتأث ضرایب. 8 جدول

 T Sigآزمون  مقدار (β) بتا ضریب متغیر
 05/0 9/1 1/0 یزیست محیط یها ارزش

 

 بتا ضریب. است بوده 1/0 با برابر بتا ضریب شود، می مشاهده 8 جدول در کهطور همان

. است بازیافت رفتار بر یزیست محیط های ارزش متغیر خالص تأثیرات ةدهند نشان استانداردشده

 .کند می تغییر 1/0 میزان به بازیافت رفتار ی،زیست محیط ارزش واحد یک تغییر صورتدر
 

 گیری نتیجه و بحث

 از یکی. است داشته همراه به خود با را مسائلی و مشکالت مدرن زندگی در شهرنشینی ةتوسع و رشد

 سطح در که هستند فراملی مشکالتی ی،زیست محیط مشکالت. است یزیست محیط مشکالت مسائل، این
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 یناز ا یکی .شود می افزوده ها آن با ةمقابل و درک اهمیت بر روزبهروز و شوند می مطرح جهانی

رفتار  بااست.  یحپسماند صح رفتار نبودپسماند و  یادز یزانم ندا مواجه آن بامشکالت که جوامع 

 یگوناگون یرونیو ب یکاست. عوامل درون یبآس ینا از یادیز یزانم به توان می یحصح یزیست محیط
 متغیرها این از یکی بین ارتباط پژوهش، ینا دردارند.  یرتأثرفتار پسماند خانوارها  بردارند که  وجود

 هایتحلیل .است شده بررسی تهرانهفت  ةمنطقپسماند در  رفتار یرمتغ با یزیست محیط یها ارزش یعنی

 و داردقرار  ییدر سطح باال بررسی مورد افراد یزیست محیط یها ارزش است هداد نشان یآمار
 یپسماندها ینب درنشان داد  یجنتا .درندا ییمشارکت باال مبدأزباله از  یکتفک یها شهروندان در برنامه

 بار معنای بهآن را  توان یاست که م بوده مربوطپسماند نان خشک  به یکتفک یشترینمورد سنجش، ب
از افراد جامعه زباله  یاریبس یدنان خشک از د رازی ؛داد نسبت جامعه فرهنگ در آن دینی و اجتماعی

 ،همچنین .است شده تأکیدنان  یتبارها بر اهم یزن ینید یها از آموزه یاریو در بس شود یمحسوب نم
 رفتار یینتب از درصد 5/1 در فقط یزیست محیط یها ارزشنشان داد  یردو متغ ینا ینارتباط ب یبررس

 شناختی جمعیت یرهایمتغ ینارتباط ب مورددر ها یلتحل ین،همچن .دارد نقش منطقه ساکنانپسماند 

 و یزیست محیط یها ارزشبا  شناختی جمعیت یرهایمتغ بیناست  هداد نشان پسماند رفتار و تحقیق

 .ندارد وجود معناداری ارتباط گونه هیچ پسماند رفتار
 یلسطح تحل یراز ؛است یقتحق  روش بخشاز  ناشی آمدهدست به ةرابط بودن ضعیفاز علل  یکی

حالیدر ،اند شده یدهسنج کلدر یزیست محیط یها ارزش ،مطالعه این در. یستن یکسان یقتحق یرهایمتغ
 ،رو پیش ةمطالعدر  یزیست محیط یها ارزش. است شده سنجیده ویژه طور به یزیست محیطرفتار  که

 ولی ،نیست معطوف یخاص یزیست محیطمشکل  بهو  شود می یزیست محیط یها ارزش کل شامل

 .استشده  یدهسنج بازیافتی رفتار و زباله تفکیک به معطوفرفتار  ی،زیست محیط رفتار مورددر
 یممستق ورط به یزیست محیط یها ارزش که است این یردو متغ ینب ضعیف ارتباط علل از دیگر یکی

 یرتأث ،اند هشدن بررسی که یگرد یرهایبر متغ ها آن ممکن است .اند نبوده یرگذارتأثبر رفتار پسماند 

 خانوارها سماندبر رفتار پ یادیز یزانباشند که به م یرهاییمتغ یگر،د یرهایداشته باشند و متغ یشتریب

 .گذارند می یرتأث

 یقتحق ةیجنتبا  راستا هم .شود می مشاهده یقتحق این مشابه نتایج یزن گوناگون یها پژوهش در
 تمایل و فردی های ارزش بین کرد مطرح خود بررسی در نیز (2010) 1رو، مهمت اوغلو یشپ

 کردند مطرح( 2002) 3گارویلد و 2نردالند. دارد وجود رابطه یزیست محیط رفتار هب ها نروژی
                                                                                                                                              
1. Mehmetoghlu 
2. Nordlund 
3. Garvill 
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 و دارد تأثیر فردی هنجارهای و مسائل از آگاهی ی،زیست محیط های ارزش بر کلی های ارزش

 تأثیر یزیست محیط رفتار بر ها ارزش کرد بیان (1996) کارپ. دارند تأثیر رفتار بر فردی هنجارهای

 در یزیست محیط رفتار با بخشیخودتعالی های ارزش داشتند اظهار 2نیلسون و 1جانسون .دارند
 5بخشیخودتعالی اهداف به که افرادی گرفتند نتیجه (2003) 4زلنزی و 3اسکاتز همچنین،. اند ارتباط

 بیشتری یزیست محیط هایرفتار و دهند می اهمیت یزیست محیط مسائل به بیشتر نهند، می ارزش

6کیسر ،نهایتدر. دهند می نشان
 ارزش و دانش کردند اظهار خود بررسی در( 1999) همکاران و 

 .کند می تبیین را اکولوژیکی رفتار به تمایل میزان از درصد 40 یزیست محیط

 تبیین در یزیست محیط های ارزش مستقیم تأثیر شد مشخص متغیر دو بین ارتباط بررسی با

 به ،شهروندان مشارکت میزان افزایش منظوربه و است بوده ناچیز بسیار منطقه این در پسماند رفتار

 متغیرهای ظاهردر است داده نشان نتایج .است نیاز زمینه این رد تأثیرگذار لمعوا دیگر بررسی

 یزیست محیط های ارزش متغیر است ممکن ،حال عین در. دارند بیشتری تأثیر پسماند رفتار بر دیگر

 طور به پسماند رفتار بر تا باشد داشته بیشتری تأثیر پسماند رفتار بر تأثیرگذار متغیرهای دیگر بر

 آن و باشد داشته اثر یزیست محیط متغیرهای بر یزیست محیط های ارزش است ممکن عنیی ؛مستقیم

 ةرابط بودنضعیف توان می ،حال عین در. کنند تبیین را پسماند رفتار از بیشتری واریانس متغیرها

 یزیست محیط های ارزش بین ارتباط اینجا در رازی داد؛ نسبت تحلیل سطح نبودنیکسان به را یادشده

سطحهم صورتدر شاید. است شده هسنجید ویژه صورت به یزیست محیط رفتار با کلی صورتبه

 .شود مشخص متغیر دو بین بیشتر ارتباط ،متغیرها کردن
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 جامد دیزا مواد تیریمد نهیزم در طبس شهر مردم ردکعمل و نگرش ،یآگاه زانیم یبررس» ،(1388)

 شهید پزشکی علوم دانشگاه ایران، محیط بهداشت ملی همایش دوازدهمین ،«1386 سال در
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 مدیریت ملی همایش سومین ،«تهران شهر در زباله تولید مکانی های وابستگی تحلیل و بررسی»

 .383 -371: 8 شمارة ،پسماندها مدیریت فصلنامة پسماند،

 ،میزان بررسی» ،(1389) عطاءاله ویسی، و کیومرث شرفی، ،تارخ خدادادی، مقداد، پیرصاحب 

 مدیریت ملی همایش پنجمین ،«جامد زائد مواد بازیافت به نسبت ایالم شهر مردم نگرش و آگاهی

 .ستیزطیمح حفاظت سازمان شور،ک یهایدهدار و هایشهردار سازمان :مشهد ،پسماند

 انتشار بر پسماند مدیریت نقش بررسی» ،(1386) اهلل روح ،محمودخانی و عبدالعلی محمدی، صاحب 

 سازمان: تهران ،پسماند مدیریت ملی همایش سومین مقاالت مجموعه ،«ای گلخانه گازهای

 .143 -129: ستیزطیمح حفاظت سازمان شور،ک یهایدهدار و هایشهردار

 ،ستیز رفتار بر یطیمح ستیز های ارزش ریتأث یبررس» ،(1393) سارا زاده، کریم و صادق صالحی 

 .76 -61 :2 شمارة پنجم، سال ،رانیا یاجتماع مسائل ،«(هیاروم یشهر مناطق مطالعة) یطیمح

 ،به نسبت زنان نگرش بررسی ،(1392) غالمرضا فر خوش و زهرا ،گویمی همتی صادق، صالحی 

 .عالمه دانشگاه انتشارات ،مازندران در خانگی های زباله بازیافت

 مقطع دانشجویان آگاهی میزان ارزیابی» ،(1388) السادات اعظم دلبری، و محمدرضاسید مقدم، علوی 

 فناوری پژوهشی -علمی نشریة ،«زیست محیط در جامد زاید مواد مدیریت موضوع از کارشناسی

 .313 -309 :4 شمارة ،3 جلد سوم، سال ،آموزش

 سومین ،«ایران پسماندهای مدیریت در پایدار استراتژی مبانی و اصول» ،(1386) قاسمعلی ،عمرانی 

 .72 -63: 8 شمارة ،پسماندها مدیریت ،پسماند ملی همایش

 کارهای راه و شهری جامد پسماندهای مبدأ از تفکیک وضعیت بررسی ،(1390) علیرضا نیا، فاتح 

 مدیریت رشتة ،ارشد کارشناسی نامة پایان ،تهران شهرداری 5 منطقه در مردمی مشارکت افزایش

 .تهران دانشگاه بهداشت، دانشکدة شهری، سالمت

 ،دانشگاه و شناسان جامعه انتشارات: تهران ،اجتماعی علوم در آمار کاربرد ،(1388) سعید گودرزی 

 .تویسرکان واحد اسالمی آزاد

 آوری جمع مکانیزاسیون طرح» ،(1385) ابوالفضل ابراهیمی، و رضا همایون شاهرودی، مدنی 

 ریزی برنامه در آن جایگاه و پسماند مدیریت ملی همایش سومین ،«تهران شهر جامد پسماندهای

: در دسترسی قابل تهران، دانشگاه امینی عالمه تاالر مواد، تبدیل و بازیافت سازمان: تهران ،شهری
http://www.civilica.com/Paper-SWM03-SWM03_033.html 

 ،آگاهی، میزان بررسی» ،(1380) رضا داوودی، و علی جعفری، ،حسن صادقی، حیدر، مسگراف 

 همایش چهارمین ،«کرمانشاه شهری جامد زائد مواد مدیریت با ارتباط در مردم عملکرد و نگرش

 .یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه: یزد بهداشت، ملی
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