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بررسی ارتباط بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند خانواده
(مطالعة موردی :منطقة هفت شهر تهران)
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تاریخ پذیرش95/05/23 :

چکیده
امروزه رشد و گسترش شهرنشینی موجب مشکالت فراوان محیط محیطزیستی شده است .یکی
از این مشکالت ،عوارض محیطزیستی ناشی از پسماند است که با مشارکت اجتماعی افراد جامعه
میتوان تا حد زیادی از آن کاست .عوامل روانی اجتماعی گوناگونی بر مشارکت شهروندان در
برنامههای مرتبط با پسماند تأثیر دارند .یکی از این عوامل ارزشهای محیطزیستی شهروندان است؛
بنابراین ،پژوهش حاضر ارزشهای محیطزیستی و ارتباط آن را با رفتار پسماند بررسی کرده است.
برای تبیین این موضوع از تعاریف ارزشی استفاده شده است .روش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار
پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است 400 .پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای در سطح خانوارهای تهران تکمیل شده است .پاسخها از طریق نرمافزار  SPSSپردازش و با
استفاده از آمارههای متناسب با سطح سنجش متغیرها تحلیل شده است .نتایج تحقیق نشان داده است
شهروندان ،ارزشهای محیطزیستی تقریباً باالیی از خود نشان دادند (میانگین  4/58از  .)5عالوهبراین،
شهروندان تهرانی ،بازیافت پسماند خانگی خود را در سطح باالیی ابراز داشتهاند (میانگین  3/108از
 .)4درنهایت ،بین دو متغیر ارزشهای محیط زیستمحیطزیستی و رفتار پسماند رابطة مثبت بسیار
ضعیف وجود دارد ،بهگونهایکه فقط  1/5درصد از بازیافت پسماند از طریق ارزشهای محیطزیستی
تبیین میشود .در پایان ،دالیل وجود رابطة ضعیف بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند تبیین
شده است.
واژههای کلیدی :ارزشهای محیطزیستی ،بازیافت ،تهران ،رفتار پسماند ،زبالههای خانگی.

 .1استادیار دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)abkalantari@ut.ac.ir ،
 .2استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه مازندرانs.salehi@umz.ac.ir ،
 .3کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرانb.aghaie.a@gmail.com ،
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مقدمه
صنعتیشدن و رشد و گسترش شهرنشینی موجب افزایش مصرفگرایی و درنتیجه افزایش میزان
پسماند تولیدی خانوادهها شده است .همچنین ،تولید زباله جزء جداییناپذیر زندگی است و
نمیتوان مانع آن شد .این تغییر سبب شده است امروزه با میزان زیادی پسماند مواجه شویم .این
معضل در جوامع توسعهنیافته که دچار کمبود فناوری و نیروی متخصص است پررنگتر شده
است (اسکندری نوده و همکاران .)372 :1386 ،میزان زیاد پسماندها تا حدی است که زبالهها در
تهران دو تا سه بار در روز جمعآوری میشوند ،درحالیکه در کشورهای پیشرفته این کار دو تا سه
بار در هفته صورت میگیرد (اطلس تهران) .همچنین ،روزانه بیش از  400میلیون تومان صرف
جمعآوری و حملونقل زبالهها در کشور میشود که با استفاده از بازیافت میتوان از  50درصد
هزینهها کاست (عمرانی .)64 :1386 ،وضعیت تولید زبالهها در سطح شهر تهران شایانتوجه است.
متوسط روزانة تولید پسماند در منطقة هفت تهران  245897/7312کیلوگرم و جزء قابلجمعآوری
مکانیزة آن  209013/0715کیلوگرم ،متوسط جزء تر آن روزانه  141752/6651کیلوگرم (57/64
درصد از تولید روزانة پسماند) و متوسط جزء خشک آن روزانه  104145/0661کیلوگرم (42/35
درصد از تولید روزانة پسماند) است (رضا مدنی شاهرودی و ابراهیمی.)394-393 :1385 ،
بازیافت زباله در شرایط فعلی حداقل از دو بعد حائز اهمیت است .اوالً تولید زیاد پسماند موجب
مشکالت محیطزیستی و اقتصادی فراوانی میشود و در مقابل ،یکی از راههای کاهش انبوه پسماند
تولیدی ،بازیافتکردن است .بازیافت پسماند موجب کاهش بسیاری از عوارض محیطزیستی ناشی از
تولید آن میشود .بازیافت سبب حفظ و ذخیرة مواد خام اولیه ،جلوگیری از تخریب منابع ،حفظ و ذخیرة
انرژی ،کاهش تأثیر ما در تغییر دمای زمین ،کاهش آلودگی هوا ،اشتغالزایی ،کمک به زندگی پایدار،
حفظ و ذخیرة پول ،هزینة کمتر و ایجاد پول میشود .همچنین ،زبالهسوزی و دفن زباله از منابع مهم
آلودگی هواست ) .(Friends of the earth; Eco-Cycle’s Ten Reasons to Recycleثانیاً اجرای تعهدات
جمهوری اسالمی ایران در قبال پروتکل بینالمللی کیوتو الزم میدارد به مسئلة تولید زیاد گازهای
گلخانهای (رتبة هجدهم) و دفن بهداشتی بازیافت و کمپوست بهطور خاص توجه جدی شود (صاحب
محمدی و محمودخانی1386 ،؛ هراتی1386 ،؛ مدنی شاهرودی و ابراهیمی1385 ،؛ عمرانی.)1386 ،
عوامل روانی اجتماعی گوناگونی وجود دارند که بر میزان پسماند تولیدی خانوارها و رفتار
آنها با پسماند آنها تأثیر میگذارند .یکی از این عوامل ارزشهای محیطزیستی است .ارزشهای
محیطزیستی یکی از متغیرهایی است که بر رفتار محیطزیستی درکل و رفتار پسماند بهطور ویژه
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تأثیر میگذارد .بهاینمنظور ،در تحقیق حاضر ارزشهای محیطزیستی ،رفتار پسماند و ارتباط بین
دو متغیر در بین خانوارهای ساکن در منطقة هفت تهران بررسی شده است.

پیشینة پژوهش
پژوهشها و مطالعات گوناگونی در زمینة پسماند در ایران صورت گرفته است که اغلب آنها
دیدگاههایی غیرجامعهشناختی مانند مدیریتی داشتهاند .تعداد اندکی از بررسیهای موجود تأثیر
عوامل اجتماعی بر رفتار پسماند را بررسی کردهاند.
مسگراف و همکاران ( )1380نگرش و عملکرد مردم کرمانشاه را با روش پیمایشی بررسی کردهاند.
آنها نتیجه گرفتند نگرش  4درصد از مردم ضعیف 41 ،درصد متوسط و  55درصد خوب بوده است.
بهعالوه ،عملکرد  69درصد ضعیف 25 ،درصد متوسط و  6درصد خوب بوده است .همچنین،
پیرصاحب و همکاران ( )1386آگاهی و نگرش مردم ایالم نسبت به بازیافت را در یک مطالعة توصیفی
مقطعی با استفاده از پرسشنامه بررسی کردهاند .نتایج نشان داد میزان آگاهی و نگرش با تحصیالت
ارتباط مستقیم دارد .همچنین ،ابراهیمی و همکاران ( )1388نیز در تحقیق خود آگاهی ،نگرش و
عملکرد مردم طبس را در زمینة مدیریت مواد زائد جامد بررسی کردهاند .در این زمینه ،آنها از ابزار
پرسشنامه بهره بردهاند .نتایج بیانگر نگرش مثبت ،ارتباط مستقیم آگاهی با سن و تحصیالت و ارتباط
نگرش با تحصیالت بوده است .علویمقدم و دلبری ( )1388میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر را با استفاده از ابزار پرسشنامه ارزیابی کردهاند .نتایج بیانگر سطح پایین آگاهی
دانشجویان در این زمینه بوده است .فاتحنیا ( )1390نیز در پایاننامة خود وضعیت تفکیک زباله از مبدأ
در منطقة پنج تهران و راهکارهای افزایش مشارکت مردمی را بررسی کرده است .نتایج تحقیق نشان داد
افراد نگرش درونی مثبتی به کاهش مشکالت پسماند دارند و آموزش مستقیم بیشترین تأثیر را بر ایجاد
انگیزش برای تفکیک زباله از مبدأ دارد.
از جمله مطالعات جامعهشناختی در زمینة مدیریت پسماند میتوان به مطالعة صالحی و همکاران
( )1392اشاره کرد .آنان با نمونهگیری خوشهای و روش پیمایشی ،دانش و نگرش زنان مازندران را
درمورد بازیافت بررسی کردهاند .میانگین نمرة نگرش افراد دربارة بازیافت  3/4بهدست آمده است ،نمرة
هنجارهای اجتماعی  2/95شده است و نمرة پارادایم نوین اکولوژیکی  2/25از پنج تعیین شده است.
میانگین دانش نیز  0/615از  1/5شده است .در مطالعة آنها بین نگرش افراد با دانش محیطزیستی
ارتباط مستقیم وجود دارد .آنها دریافتند افراد دربارة مقولة بازیافت آگاهی دارند ،ولی دربارة وضعیت
بازیافت در جامعة خود آگاهی ندارند .بنابر یافتههای تحقیق ،رادیو و تلویزیون و پس از آن شهرداری
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بیشترین نقش را در آگاهیبخشی به افراد دارند .عالوهبر پژوهش یادشده ،صالحی و کریمزاده ()1393
نیز با استفاده از روش پیمایشی و نمونهگیری خوشه ،یک نمونة  383نفره را در مناطق شهری ارومیه
بررسی کردهاند .آنها دربارة ارتباط بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار محیطزیستی تحقیق کردهاند.
در این پژوهش نیز مانند تحقیق پیش رو ،ارزشهای محیطزیستی با استفاده از مقیاس کایزر و همکاران
سنجیده شده است و ارتباط مثبت معناداری بین دو متغیر بهدست آمده است.
جدول  .1انتخابی از تعاریف ارزشها
تعریف

منبع

روکیچ ()1973

شوارتز ()1994

کالکن)1951(1
گات 2و تگوری
()1965

3

هوتچ)1972( 4
برایتویت 5و
بالمی)1998( 6
فریدمن 7،کان 8و
برنینگ)2006( 9

یک ارزش باور دیرپایی است به اینکه یک حالت خاص هدایت وجود ،بهصورت
شخصی یا اجتماعی ،به حالت مخالف یا متضاد هدایت قابلترجیح است.
یک ارزش یک باور مرتبط با شرایط مطلوب رسیدن به هدف یا حاالت هدایت
است که موقعیت خاص را تعالی میبخشد ،انتخابها یا ارزیابیهای رفتار ،مردم و
رویدادها را هدایت میکند و از طریق اهمیت نسبی برای ارزشهای دیگر برای
شکلدادن سیستم اولویتهای ارزشی تنظیم میشود.
یک ارزش یک مفهوم متمایز ،بهصورت آشکار یا پنهان ،از فرد یا خصیصة گروه یا از
مطلوبیتهاست که بر انتخاب از حاالت ،ابزارها و اهداف موجود کنش تأثیر میگذارد.
یک ارزش بهعنوان مفهومی از آن چیزی است که فرد یا گروه ،بهصورت پنهان یا
آشکار مطلوب درنظر میگیرند و برحسب آن چیزی است که او یا دیگران از بین
حالتهای جانشین موجود از ابزارها یا اهداف کنش انتخاب میکنند.
ارزشها مانند ایدهآلها ،هنجارها ،اهداف مطلوب یا باورهای اقتباسشده از «خیر»
نیستند ،بلکه در عوض مالکهای عملی برای کنش هستند.
ارزشها اصولی برای کنش هستند که شامل اهداف ذهنی در زندگی و حاالت
هدایتی است که یک فرد یا جمع در متنها و موقعیتها ارجح درنظر میگیرند.
یک ارزش به آنچه فرد یا گروه یا مردم در زندگی مهم درنظر میگیرند اشاره دارد.

1. Kluckhohn
2. Guthi
3. Tagiuri
4. Hutcheon
5. Braithwaite
6. Blamey
7. Friedman
8. Kahn
9. Borning
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مبانی نظری
تعاریف بسیار گوناگونی در علوم اجتماعی برای ارزشها وجود دارد .چنگ و فلشمن ()2010
مطرح کردند ارزشها در پژوهش علوم اجتماعی به صورتهای گوناگون بهکار میرود تا به منافع،
لذتها ،عالیق ،ترجیحات ،وظایف ،اجبارهای اخالقی ،مطلوبیتها ،نیازها ،اهداف ،خواستهها،
بیزاریها و جذابیتها و بعضی دیگر از انواع جهتگیریهای انتخابی اشاره کند .آنها به نقل از
رکیچ 1بیان کردهاند بهکارگیری ارزشها در رشتههای دیگر تحت واژههای متفاوت ،موجب
مشکالتی در این زمینه شده است .آنها با مفهومسازی ارزشها بهعنوان هماهنگکنندههای پایهای
انتزاعی رفتار و جداکردن ارزشها از دیگر سازههای روانشناسی اجتماعی ،ارتباط نظری بین
ارزشها و رفتار ایجاد کردهاند و توافقی در این زمینه بهدست آوردهاند .چنگ و فلشمن
مجموعهای از تعاریف ارزشها را در جدولی بیان کردهاند که در جدول  1مشاهده میشود.
چنگ و فلشمن ( )2010در جمعبندی تعاریف میگویند ارزشها بهعنوان اصول راهنمایی
عمل میکند که مردم در زندگی مهم درنظر میگیرند.
پرتینگا و دیگران ( )2004نیز ارزشها را بهمثابة اهداف مهم زندگی یا معیارهای هدایتکننده
در زندگی ،مفهومسازی کرده بودند .استرن و دیتز ( )1994به نقل از کارهای پیشینیان مطرح
کردهاند ادبیات آمریکا در محیطزیستگرایی به سه نوع ارزش اشاره میکند :ارزشهای
خودخواهانه ،ارزشهای نوعدوستانه و ارزشهای زیستکرهای .ارزشهای خودخواهانه زمینهای
را برای افراد ایجاد میکند تا از جنبههایی از محیطزیست حمایت کند که برای آنها به صورت
شخصی تأثیر دارد یا اگر هزینههای حمایت باال باشند ،افراد را در مقابل محیطزیست قرار میدهد.
افرادی که براساس ارزشهای نوعدوستانه عمل میکنند ،پدیدهها را براساس هزینه و فایده برای
دیگران قضاوت میکنند .ارزشهای زیستکرهای در تفکرات بسیاری از اکولوژیستها و
محیطزیستگرایان غالب بوده است .استرن و دیتز ( )1994فرض میکنند ارزشهای زیستکرهای
الزامهای اخالقی ایجاد میکنند و نقشی در رفتار دارند که شبیه به ارزشهای نوعدوستانة اجتماعی
در مدل شوارتز است.
در جمعبندی مطالب یادشده میتوان گفت ارزشها ،مالکها و اصولی هستند که افراد برای
کنش درنظر میگیرند .ارزشهای محیطزیستی بر رفتارهای محیطزیستی افراد تأثیر میگذارند.
همانطورکه مالحظه میشود ،ادبیات نظری موضوع بیانگر رابطه میان ارزشهای محیطزیستی و
1. Rokeach
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رفتارهای محیطزیستی است؛ بنابراین ،در تحقیق حاضر که رفتار پسماند رفتاری زیستمحیطی
تلقی میشود ،رابطة بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند بررسی میشود.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کمی با روش پیمایش بوده است .جامعة آماری آن خانوارهای ساکن منطقة
هفت تهران به تعداد  309531بوده است (شهرداری منطقة هفت) .تعداد نمونه بنابر فرمول کوکران
 383شده بوده است که  400پرسشنامه تکمیل شده است .از روش نمونهگیری خوشهای (دالور،
 )1388برای تعیین نمونه استفاده شده است .پرسشنامهها در  29روز تکمیل شدهاند .سرپرست
خانوارها پرسشنامهها را تکمیل کردهاند.
ارزشهای محیطزیستی
برای سنجش ارزشهای محیطزیستی از گویههای ارزشهای محیطزیستی کایزر و همکاران
( )1999استفاده شده است .پرسشها در قالب یک طیف پنج قسمتی لیکرت مطرح شده و دامنة
پاسخها از بسیار موافق تا بسیار مخالف بوده است .حداقل نمرة پاسخگویان یک و حداکثر آن پنج
بوده است .میانگین چهار گویة یادشده شاخص متغیر ارزشهای محیطزیستی را شکل داده است.
گویههای مربوط به سنجش این متغیر عبارت است از:
 همهچیز خواه انسان ،حیوان ،گیاهان و سنگها حق زیستن دارند.
 من دربرابر اعمالی که بر محیطزیست تأثیر میگذارد و دربرابر خداوند احساس مسئولیت
میکنم.
 همة موجودات زنده ارزش حفاظت دارند.
 در تفکرات من توجه به محیطزیست وجود دارد.
 از طبیعت حتی در جنبههای بیجان آن نیز باید حافظت شود.
 ارزش زمین بهدلیل وجود انسان نیست ،بلکه خودش بهتنهایی ارزشمند است.
بازیافت پسماند خانگی
برای سنجش بازیافت پسماند خانگی از هفت گویة محققساخته استفاده شده است .دامنة پاسخ
گویهها عبارت بود از :همیشه ،اغلب اوقات ،بهندرت و هرگز .نمرة بیشترین رفتار پسماند چهار و
کمترین یک بوده است .میانگین گویهها شاخص رفتار بازیافت را شکل داده است .میانگین باالتر
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نشاندهندة رفتار پسماند بیشتر و میانگین کمتر نشاندهندة رفتار پسماند کمتر بوده است .گویههای
مربوط به سنجش بازیافت پسماند خانگی عبارتاند از:
 زبالهها و پسماندها را در محل مقرر میگذارم.
 زبالهها و پسماندها را در ساعت مقرر بیرون میگذارم.
 زبالة نان خشک را جدا میکنم.
 زبالة فلزی را جدا میکنم.
 زبالة شیشهای را جدا میکنم.
 زبالة کاغذی را جدا جمعآوری میکنم.
 پسماند خشک را از تر جدا میکنم.
بهمنظور افزایش اعتبار از پرسشهای مشابه در پرسشنامههای مشابه استفاده شده است .برای
سنجش روایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای ارزشهای
محیطزیستی  0/86و برای رفتار محیطزیستی  0/69شده است .این میزان نشاندهندة روایی تقریباً
باالی پرسشنامه است .در عین حال ،از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شده است.

یافتههای تحقیق
الف) ویژگیهای جمعیتشناختی
سن :در این بررسی ،سن افراد به هفت طبقة ده ساله از  20تا  90سال تقسیم شده است .نتایج
نشان داد بیشترین پاسخگویان ( 24/5درصد 98 ،نفر) در بازة سنی  50تا  60سال قرار دارند25 .
نفر در گروه سنی  20تا  30سال 53 ،نفر در گروه سنی  30تا  40سال 79 ،نفر در گروه سنی  40تا
 50سال 71 ،نفر در گروه سنی  60تا  70سال و  30نفر در گروه سنی  70تا  80سال بودند .سن
یک سرپرست خانوار نیز باالی صد سال بود که در هیچ طبقهای نگنجید .میانگین سنی پاسخگویان
 53/43سال است.
وضعیت تحصیالت :نتایج نشان داده است از لحاظ سطح تحصیالت  90نفر مدرک تحصیلی
زیر دیپلم 141 ،مدرک تحصیلی دیپلم 107 ،نفر مدرک تحصیلی کارشناسی 34 ،نفر مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد 13 ،نفر مدرک تحصیلی دکتری به باال داشتهاند.
وضعیت درآمد :در این پیمایش ،میانگین درآمد  199نفر (نزدیک به نصف افراد 50 ،درصد)
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کمتر از یک میلیون در ماه 111 ،نفر یک تا دو میلیون 31 ،نفر دو تا سه میلیون 14 ،نفر سه تا چهار
میلیون و  4نفر چهار میلیون به باال بوده است.
ب) ارزشهای محیطزیستی
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،برای بررسی ارزشهای محیطزیستی از شش گویه برحسب طیف
لیکرت استفاده شده است .جهت تمامی گویههای مثبت و دامنة پاسخ آنها از یک تا پنج بوده
است .هرچه ارزشهای محیطزیستی بیشتر باشد ،نمرة آن نیز بیشتر است.
جدول  .2توزیع فراوانی گویههای ارزشهای محیطزیستی
گویه

همهچیز -خواه انسان،
حیوان ،گیاهان و سنگها-
حق زیستن دارند.
من دربرابر اعمالی که بر
محیطزیست تأثیر میگذارند
و دربرابر خداوند احساس
مسئولیت میکنم.
همة موجودات ارزش
حفاظت دارند.
در تفکرات من توجه به
محیطزیست وجود دارد.
طبیعت حتی در جنبههای
بیجان خود نیز باید مورد
حفاظت باشد.
ارزش زمین بهخاطر وجود
انسان نیست ،بلکه خودش
بهتنهایی ارزشمند است.

فراوانی

کامالً

درصد

موافق

موافق

بینظر مخالف

کامالً
مخالف

بیپاسخ

تعداد

390

69

6

-

8

10

درصد

77/3

16/8

1/5

-

2

2/5

تعداد

369

92

19

4

5

11

درصد

67/3

23

4/8

1

1/3

2/8

تعداد
درصد
تعداد
درصد

295
73/8
265
66/3

80
20
100
25

6
1/5
11
2/8

2
0/5
3
0/8

6
1/5
7
1/8

11
2/8
14
3/5

تعداد

265

101

12

3

5

14

درصد

66/3

25/3

3

0/8

1/3

3/5

تعداد

237

91

29

18

14

41

درصد

59/3

22/8

7/3

4/5

3/5

10/3

مد

کام ً
ال
موافق
کام ً
ال
موافق
کام ً
ال
موافق
کام ً
ال
موافق
کام ً
ال
موافق
کام ً
ال
موافق

همانطورکه در جدول  2نشان داده شد ،باالترین فراوانی در بین گویهها مربوط به گویة
نخست است .تقریباً  94درصد افراد با آن موافق یا کامالً موافق بودهاند 1/5 .درصد نسبت به آن
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بینظر و  2درصد نیز با آن کامالً مخالف بودهاند .بیشترین فراوانی در این گویه برای گزینة کامالً
موافقم بوده است.
بهعالوه ،نزدیک به  90درصد افراد دربرابر اعمال تأثیرگذار بر محیطزیست احساس مسئولیت
دارند ،نزدیک به  5درصد نسبت به آن بینظرند و نزدیک به  2درصد احساس مسئولیتی در این
زمینه ندارند .باالبودن موافقت با این گویه نشاندهندة دیدگاه مذهبی افراد این منطقه در این زمینه
است .بیشترین فراوانی در این گویه برای گزینة کامالً موافقم بوده است.
براساس نتایج ،نزدیک به  94درصد افراد عقیده دارند همة موجودات ارزش حفاظت دارند،
 1/5درصد نسبت به آن بینظرند و  2درصد چنین عقیدهای ندارند .بیشترین فراوانی در این گویه
برای گزینة کامالً موافقم بوده است.
در این بررسی ،در تفکر نزدیک به  91درصد افراد توجه به محیطزیست وجود دارد ،نزدیک
به سه درصد نسبت به آن بینظرند و در تفکر  2/6درصد توجه به محیطزیست وجود ندارد.
بیشترین فراوانی در این گویه برای گزینة کامالً موافقم بوده است.
نتایج نشان داده است  91/6درصد عقیده دارند به طبیعت حتی در جنبههای بیجان آن باید
توجه شود 3 ،درصد نسبت به آن بینظرند و تقریباً  2درصد مخالف آن هستند .بیشترین فراوانی
در این گویه برای گزینة کامالً موافقم بوده است.
درنهایت ،تقریباً  82درصد عقیده دارند ارزش زمین بهدلیل وجود انسان نیست ،بلکه خودش
بهتنهایی نیز ارزشمند است 7 ،درصد دربارة این موضوع بینظر بودند و  8درصد با آن مخالفت
کردند .بیشترین فراوانی در این گویه برای گزینة کامالً موافقم بوده است.
ج) بازیافت پسماند خانگی
همانطورکه در بحث روششناسی مطرح شده است ،بازیافت پسماند خانگی با هفت گویه
سنجیده شده است .جدول  3توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی متغیر بازیافت پسماند خانگی
را نشان میدهد.
همانطورکه جدول  3نشان میدهد ،بیشترین فراوانی مربوط به آخرین گویه است83/6 .
درصد افراد دائم یا اغلب اوقات پسماندها را در محل مقرر میگذارند 13/3 ،درصد یا این کار را
انجام نمیدهند یا بهندرت انجام میدهند .طبق نتایج ،در این منطقه درکل  54/3درصد افراد مورد
بررسی یا بهصورت دائمی یا اغلب اوقات زبالههای خشک و تر را تفکیک میکنند 42/3 ،درصد
افراد یا اصالً این کار را نمیکنند یا بهندرت انجام میدهند .درمورد زبالههای کاغذی 61/8 ،درصد
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جدول  .3توزیع فراوانی رفتار پسماند
گویهها

پسماند خشک را از تر جدا
میکنم.
زبالة کاغذی را جدا جمعآوری
میکنم.
زبالة شیشهای را جدا میکنم.
زبالة فلزی را جدا میکنم.
زبالة نان خشک را جدا میکنم.
زبالهها و پسماندها را در ساعت
مقرر بیرون میگذارم.
زبالهها و پسماندها را در محل
مقرر میگذارم.

درصد

تعداد

184

33

104

65

14

درصد

46

8/3

26

16/3

3/5

تعداد

207

40

65

76

12

درصد
تعداد
درصد

51/8
185
46/3

10
32
8

16/3
74
18/5

19
94
23/5

3
15
3/8

تعداد

164

36

87

98

15

درصد
تعداد
درصد

41
304
76

9
22
5/5

21/8
33
8/3

24/5
30
7/5

3/8
11
2/8

تعداد

242

54

42

50

12

درصد

60/5

13/5

10/5

12/5

3

تعداد

307

27

24

29

13

درصد

76/8

6/8

6

7/3

3/3

فراوانی

بله

اکثر

بهندرت

خیر

بیپاسخ

اوقات

مد

بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله

افراد بهصورت دائمی یا اغلب اوقات زبالههای کاغذی خود را جدا میکنند 35/3 ،درصد
پاسخگویان یا اصالً زبالههای کاغذی خود را تفکیک نمیکنند یا بهندرت این کار را انجام
میدهند .نتایج نشان داده است در این منطقه  54/3درصد از پاسخگویان زبالههای شیشهای خود را
یا دائم یا اغلب اوقات جدا میکنند 42 ،درصد آنها هیچگاه یا بهندرت این کار را میکنند .نتایج
تحقیق درمورد پسماند فلزی نشان داده است نصف پاسخگویان یا بهصورت دائمی یا اغلب اوقات
زبالههای فلزی خود را جدا میکنند 46/3 ،درصد آنها هیچگاه یا بهندرت آنها را تفکیک میکنند.
درمورد پسماند نان خشک که بار معنایی خود را در فرهنگ ایران دارد 81/5 ،درصد پاسخگویان یا
بهصورت دائم یا اغلب اوقات نان خشک خود را تفکیک میکنند 13/5 ،درصد افراد هیچگاه یا به
ندرت این کار را انجام میدهند .درمورد قراردادن زبالهها در زمان مقرر 74 ،درصد پاسخگویان
اظهار داشتهاند دائم یا اغلب اوقات زبالههای خود را در ساعت مقرر بیرون میگذارند 23 ،درصد
از آنان پاسخ دادهاند هرگز یا بهندرت زبالههای خود را در ساعت مقرر بیرون میگذارند .باالترین
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میانگین در رفتارهای محیطزیستی برای قراردادن پسماندها در محل مقرر است و پایینترین
میانگین برای تفکیک پسماند فلزی است.
همانطورکه مشاهده میشود ،در بین پسماندهای ذکرشده بیشترین تفکیک برای پسماند نان
خشک بوده است که میتوان آن را به بار فرهنگی و دینی این قضیه نسبت داد .نان خشک در ذهن
بسیاری از ایرانیان پسماند محسوب نمیشود و با آن مانند دیگر زبالهها رفتار نمیشود .در بسیاری
از آموزههای دینی نیز بر این مسئله تأکید شده است و بارها در دین اسالم از اهمیت نان سخن
رفته است .بهعالوه ،در بسیاری از مناطق افرادی هستند که نان خشک را از افراد میگیرند و در
ازای آن نمک ،کاالی پالستیکی یا کاالیی دیگر به فرد میدند.

ارتباط بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند
از آنجاکه هر دو متغیر ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند در سطح رتبهای سنجیده شدهاند،
برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .خالصة شاخص آماری آن
در جدول  4میآید.
جدول  .4خالصة شاخصهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن
2

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مقدار آزمون R

مقدار تأثیرگذاری R

سطح معناداری

رفتار بازیافت

ارزشهای
محیطزیست

*0/128

0/016

0/01

همانطورکه در جدول  4مشخص است ،بین رفتارهای محیطزیستی و ارزشهای محیطزیستی
رابطة معنادار در سطح  0/01وجود دارد .جهت این رابطه مثبت است؛ یعنی هرچه ارزشهای
محیطزیستی بیشتر شود ،رفتار پسماند نیز بیشتر میشود .شدت این رابطه بسیار ضعیف ارزیابی
میشود ،بهگونهایکه فقط  1/5درصد رفتار پسماند را ارزشهای محیطزیستی تبیین میکنند.
در عین حال ،همانطورکه پیشتر نشان داده شد ،هم متغیر رفتار محیطزیستی و هم متغیر
ارزشهای محیطزیستی در سطح باالیی ارزیابی میشوند ،درحالیکه ارتباط بین دو متغیر بسیار
ضعیف بهدست آمده است .میتوان یکی از علل آن را وجود متغیرهای دیگر دانست؛ یعنی متغیر
ارزشهای محیطزیستی بر متغیرهای دیگر سنجیدهشده در این بررسی اثر دارد و متغیرهای دیگر
بر رفتار پسماند اثر میگذارند .همانطورکه استرن ( )2000در نظریة ارزش -هنجار -باور مطرح
میکند ،ارزشها (خودخواهانه ،نوعدوستانه و زیستکرهای) بر باورها (پارادایم نوین اکولوژیکی،
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پیامدهای مخرب و توانایی برای کاهش خطر) اثر میگذارند و باورها بر هنجارهای محیطزیستی
فردی اثر میگذارند و این هنجارها درنهایت بر رفتار تأثیر دارند .میتوان ضعیفبودن شدت رابطه
را به وجود متغیرهای دیگری مانند هنجارهای محیطزیستی فردی نسبت داد؛ یعنی ارزشهای
محیطزیستی موجب قویترشدن هنجارهای محیطزیستی فردی میشوند و هنجارهای
محیطزیستی تأثیر بیشتری بر رفتار میگذارند.

ارتباط بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند با کنترل متغیرهای زمینهای
نتیجة بررسی رابطة بین ارزشهای محیطزیستی و رفتار پسماند با کنترل متغیرهای زمینهای به
شرح زیر است:
جدول  .5همبستگی مرتبة صفر (بدون کنترل متغیر دیگر)
مقدار

متغیر وابسته

متغیر مستقل

رفتار پسماند

ارزشهای محیطزیستی
سن
تحصیالت
درآمد

سطح معناداری

R

0/05
0/363
0/987
0/988

0/107
0/051
-0/001
0/001

همانطورکه در جدول  5نشان داده شده است ،از بین متغیرها فقط متغیر ارزشهای
محیطزیستی با رفتار پسماند ارتباط دارد که میزان آن بسیار اندک است ،بهگونهایکه ارزشها فقط
یک درصد از رفتار را تبیین کرده است و رابطهای بین متغیرهای زمینهای تحقیق و رفتار بازیافت
وجود نداشته است .در جدول  ،6ارتباط بین این دو متغیر با کنترل متغیرهای زمینهای بررسی
میشود.
جدول  .6همبستگی مرتبة اول (با کنترل متغیرهای زمینهای)
متغیر وابسته

متغیر مستقل

رفتار محیطزیستی

ارزشهای
محیطزیستی

متغیرهای کنترلشونده

مقدار R

سطح معناداری

سن
تحصیالت
درآمد
سن ،تحصیالت ،درآمد

0/109
0/104
0/109
0/111

0/04
0/04
0/04
0/04

در نمونة اجراشده ،همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،در هر دو حالت قبل و بعد از
کنترل متغیرهای دیگر ،ارتباط معناداری بین دو متغیر وجود داشته است .بهعالوه ،با کمی دقت
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مشخص میشود شدت ارتباط بین دو متغیر اصلی نیز بسیار اندک تغییر کرده است .درنتیجه،
ارتباط بین دو متغیر رابطهای واقعی است و تحت تأثیر متغیرهای زمینهای تحقیق نبوده است.

تحلیل مسیر
اکنون فرضیة تحقیق آزمون میشود .با استفاده از تحلیل مسیر مشخص میشود یک متغیر مستقل
به چه میزان بر متغیر وابسته تأثیر دارد (گودرزی .)381 :1388 ،مدل رگرسیونی تحقیق در جدول
 7میآید:
جدول  .7مدل رگرسیونی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

مقدار آزمون F

سطح معناداری

0/1

0/01

3/77

0/05

همانطورکه در جدول  7مالحظه میشود ،نتایج مدل رگرسیونی نشان میدهد ضریب
همبستگی مدل رگرسیونی متغیر مورد بررسی برای تبیین رفتار بازیافت برابر با  0/1است؛ یعنی 1%
از واریانس متغیر رفتار بازیافت که از طریق متغیرهای تحقیق تبیین شده استنسبت  Fبر آن داللت
دارد که مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته است .بهعبارت دیگر ،متغیر
مستقل تحقیق میتواند تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد.
جدول  8نشاندهندة ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیینکنندة رفتار
بازیافت است.
جدول  .8ضرایب تأثیر
متغیر

ضریب بتا ()β

مقدار آزمون T

Sig

ارزشهای محیطزیستی

0/1

1/9

0/05

همانطورکه در جدول  8مشاهده میشود ،ضریب بتا برابر با  0/1بوده است .ضریب بتا
استانداردشده نشاندهندة تأثیرات خالص متغیر ارزشهای محیطزیستی بر رفتار بازیافت است.
درصورت تغییر یک واحد ارزش محیطزیستی ،رفتار بازیافت به میزان  0/1تغییر میکند.

بحث و نتیجهگیری
رشد و توسعة شهرنشینی در زندگی مدرن مشکالت و مسائلی را با خود به همراه داشته است .یکی از
این مسائل ،مشکالت محیطزیستی است .مشکالت محیطزیستی ،مشکالتی فراملی هستند که در سطح
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جهانی مطرح میشوند و روزبهروز بر اهمیت درک و مقابلة با آنها افزوده میشود .یکی از این
مشکالت که جوامع با آن مواجهاند میزان زیاد پسماند و نبود رفتار پسماند صحیح است .با رفتار
محیطزیستی صحیح میتوان به میزان زیادی از این آسیب کاست .عوامل درونی و بیرونی گوناگونی
وجود دارند که بر رفتار پسماند خانوارها تأثیر دارند .در این پژوهش ،ارتباط بین یکی از این متغیرها
یعنی ارزشهای محیطزیستی با متغیر رفتار پسماند در منطقة هفت تهران بررسی شده است .تحلیلهای
آماری نشان داده است ارزشهای محیطزیستی افراد مورد بررسی در سطح باالیی قرار دارد و
شهروندان در برنامههای تفکیک زباله از مبدأ مشارکت باالیی دارند .نتایج نشان داد در بین پسماندهای
مورد سنجش ،بیشترین تفکیک به پسماند نان خشک مربوط بوده است که میتوان آن را به معنای بار
اجتماعی و دینی آن در فرهنگ جامعه نسبت داد؛ زیرا نان خشک از دید بسیاری از افراد جامعه زباله
محسوب نمیشود و در بسیاری از آموزههای دینی نیز بارها بر اهمیت نان تأکید شده است .همچنین،
بررسی ارتباط بین این دو متغیر نشان داد ارزشهای محیطزیستی فقط در  1/5درصد از تبیین رفتار
پسماند ساکنان منطقه نقش دارد .همچنین ،تحلیلها درمورد ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناختی
تحقیق و رفتار پسماند نشان داده است بین متغیرهای جمعیتشناختی با ارزشهای محیطزیستی و
رفتار پسماند هیچگونه ارتباط معناداری وجود ندارد.
یکی از علل ضعیفبودن رابطة بهدستآمده ناشی از بخش روش تحقیق است؛ زیرا سطح تحلیل
متغیرهای تحقیق یکسان نیست .در این مطالعه ،ارزشهای محیطزیستی درکل سنجیده شدهاند ،درحالی
که رفتار محیطزیستی بهطور ویژه سنجیده شده است .ارزشهای محیطزیستی در مطالعة پیش رو،
شامل کل ارزشهای محیطزیستی میشود و به مشکل محیطزیستی خاصی معطوف نیست ،ولی
درمورد رفتار محیطزیستی ،رفتار معطوف به تفکیک زباله و رفتار بازیافتی سنجیده شده است.
یکی دیگر از علل ارتباط ضعیف بین دو متغیر این است که ارزشهای محیطزیستی بهطور مستقیم
بر رفتار پسماند تأثیرگذار نبودهاند .ممکن است آنها بر متغیرهای دیگر که بررسی نشدهاند ،تأثیر
بیشتری داشته باشند و متغیرهای دیگر ،متغیرهایی باشند که به میزان زیادی بر رفتار پسماند خانوارها
تأثیر میگذارند.
در پژوهشهای گوناگون نیز نتایج مشابه این تحقیق مشاهده میشود .همراستا با نتیجة تحقیق
پیش رو ،مهمت اوغلو )2010( 1نیز در بررسی خود مطرح کرد بین ارزشهای فردی و تمایل
نروژیها به رفتار محیطزیستی رابطه وجود دارد .نردالند 2و گارویلد )2002( 3مطرح کردند
1. Mehmetoghlu
2. Nordlund
3. Garvill
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ارزشهای کلی بر ارزشهای محیطزیستی ،آگاهی از مسائل و هنجارهای فردی تأثیر دارد و
هنجارهای فردی بر رفتار تأثیر دارند .کارپ ( )1996بیان کرد ارزشها بر رفتار محیطزیستی تأثیر
دارند .جانسون 1و نیلسون 2اظهار داشتند ارزشهای خودتعالیبخشی با رفتار محیطزیستی در
ارتباطاند .همچنین ،اسکاتز 3و زلنزی )2003( 4نتیجه گرفتند افرادی که به اهداف خودتعالیبخشی

5

ارزش مینهند ،بیشتر به مسائل محیطزیستی اهمیت میدهند و رفتارهای محیطزیستی بیشتری
نشان میدهند .درنهایت ،کیسر 6و همکاران ( )1999در بررسی خود اظهار کردند دانش و ارزش
محیطزیستی  40درصد از میزان تمایل به رفتار اکولوژیکی را تبیین میکند.
با بررسی ارتباط بین دو متغیر مشخص شد تأثیر مستقیم ارزشهای محیطزیستی در تبیین
رفتار پسماند در این منطقه بسیار ناچیز بوده است و بهمنظور افزایش میزان مشارکت شهروندان ،به
بررسی دیگر عوامل تأثیرگذار در این زمینه نیاز است .نتایج نشان داده است درظاهر متغیرهای
دیگر بر رفتار پسماند تأثیر بیشتری دارند .در عین حال ،ممکن است متغیر ارزشهای محیطزیستی
بر دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار پسماند تأثیر بیشتری داشته باشد تا بر رفتار پسماند بهطور
مستقیم؛ یعنی ممکن است ارزشهای محیطزیستی بر متغیرهای محیطزیستی اثر داشته باشد و آن
متغیرها واریانس بیشتری از رفتار پسماند را تبیین کنند .در عین حال ،میتوان ضعیفبودن رابطة
یادشده را به یکساننبودن سطح تحلیل نسبت داد؛ زیرا در اینجا ارتباط بین ارزشهای محیطزیستی
بهصورت کلی با رفتار محیطزیستی بهصورت ویژه سنجیده شده است .شاید درصورت همسطح
کردن متغیرها ،ارتباط بیشتر بین دو متغیر مشخص شود.
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