بررسی تأثیر هنجارهای زیستمحیطی بر بازیافت پسماندهای خانگی:
موردمطالعۀ منطقۀ هفت تهران
بنفشه آقایی ابیانه* ، 1صادق صالحی  2و عبدالحسین

کالنتری 3

تاریخ دریافت - 1310/41/40 :تاریخ پذیرش1310/40/41 :

مشکالت زیست محیطی به طور عام و مشکالت ناشی از پسماند به طور خاص ،از معضالت جوامع کنونی
به شمار میروند .حل این مشکالت نیازمند مشارکت شهروندان است .به عالوه ،در این زمینه عوامل
اجتماعی -روانشناختی گوناگونی بر رفتار شهروندان تأثیر دارند که یکی از آنها هنجارهای زیستمحیطی
است .هدف مقالۀ پیش رو سنجش و بررسی هنجارهای زیستمحیطی و ارتباط آن با بازیافت پسماند
خانگی در منطقۀ هفت تهران است .برای تبیین این موضوع ،از نظریهها و تعاریف هنجاری استفاده شده
است .روش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است044 .
پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تکمیل و پاسخها با نرمافزار  SPSSتحلیل شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که شهروندان ،هنجارهای زیستمحیطی نسبتاً باالیی دارند (میانگین 3/33
از پنج)؛ شهروندان تهرانی ،بازیافت پسماند خانگی خود را در سطح باالیی انجام دادهاند (میانگین  3/41از
پنج) و نهایتاً ،نتایج تحقیق نشان داده که بین دو متغیر رابطۀ مثبت متوسطی وجود داشته است .به گونهای که
 %11از بازیافت پسماند به وسیلۀ هنجارهای زیستمحیطی تبیین میشود .بررسی دقیقتر موضوع نشان داده
است که رابطۀ بین دو متغیر تعاملی است و با افزایش هر یک ،دیگری نیز افزایش مییابد.

کلیدواژهها :بازیافت ،بازیافت پسماند خانگی ،تهران ،زبالههای خانگی ،هنجارهای زیستمحیطی..
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مقدمه
رشد جمعیت ،رشد اقتصادی ،افزایش شهرنشینی و اساساً شیوۀ جدید زندگی انسانها باعث
تغییر الگوی مصرف و افزایش میزان پسماند تولیدی و در نتیجۀ آن مشکالت زیستمحیطی
فراوان شده است (گیررو 1و همکاران .)2413 ،به گونهای که یکی از مشکالت زیستمحیطی
که امروزه در سطح جهان مطرح میشود ،تولید باالی پسماند است .اگر چه این مسئله به میزان
زیادی در جوامع پیشرفته حل شده ،در جوامع در حال توسعه همچنان به عنوان یکی از
معضالت اساسی مطرح است .البته وجود مشکالت زیستمحیطی از این دست ،به معنای مبرا
بودن سایر کشورهای توسعهیافته از پیامدهای آن نیست چرا که مشکالت زیستمحیطی
کنونی ،مشکالتی فراملی و جهانیاند (گیدنز .)1314 ،از نظر تاریخی نیز با محسوسشدن
مشکالت زیستمحیطی و اهمیت آن ،در جهان به حفاظت از محیط زیست اقدام شد .از
اقدامات اولیه در این زمینه ،کنفرانس سازمان ملل دربارۀ موضوعهای زیستمحیطی در سال
 1132در استکهلم بود که در نتیجۀ آن بیانیهای  22مادهای دربارۀ آموزش زیستمحیطی به
تصویب رسید که بر اساس آن ،مسئلۀ آموزش زیستمحیطی به تمامی افراد در تمامی سنین و
ترویج فرهنگ پژوهش زیستمحیطی مطرح شد (حاتمینژاد و دیگران .)1311 ،از دیگر
اقدامات ،برگزاری کنفرانس ریو در سال  1112بود .بنا بر دستور کار این کنفرانس ،با توجه به
رشد جمعیت از  5/3میلیارد در سال  1112به  1/5میلیارد در سال  ،2425اگر اقدامات الزم
برای مدیریت پسماند صورت نگیرد ،میزان تولید آن از لحاظ حجمی چهار تا پنج برابر خواهد
شد (صالحی و دیگران .)2 :1312 ،در این زمینه ،شرکت در برنامههای بازیافتی ،از چندین
جهت بسیار اهمیت دارد که از جمله آنها عبارتند از :حفظ منابع طبیعی ،جلوگیری از تخریب
منابع ،حفظ انرژی ،کاهش تأثیر ما در گرمایش زمین ،جلوگیری از آلودگی ،هزینۀ کمتر ،ایجاد
اشتغال و کمک به زندگی پایدار؛ به عالوه باید گفت دفن و زبالهسوزی از لحاظ اقتصادی به
صرفه نبوده و منبع آلودگی

است Friends of the earth, Eco-Cycle’s Ten, Reasons to

).)Recycle
تاریخچۀ حفاظت از محیط زیست در ایران به اواسط دهۀ  34و تشکیل کانون شکار
ایران که وظیفهاش حفظ حیات وحش بود ،باز میگردد .تا قبل از سال  1313قانون مشخصی

1. Guerrero
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دربارۀ محیط زیست وجود نداشت .در سال  1354سازمان حفاظت از محیط زیست شکل
گرفته است .در سال  1353قانون حفاظت از محیط زیست تصویب شد که در نتیجۀ آن
اختیارات سازمان و نقش قانونی آن افزایش یافت (عباسوند .)2 :1313 ،پس از سال  1212و
تصویب قانون بلدیه ،نظافت شهری به عهدۀ شهرداری بوده است .در سال  1313قانون
مدیریت پسماند در ایران تصویب شد که بنا بر آن مقابله با پسماند وظیفهای عمومی تلقی
میشود (مشهدی 220-225 :1312 ،و .)223
مشارکت در برنامههای بازیافتی در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است :اول ،تعهدات
ایران در قبال جامعۀ جهانی است .ایران در اول تیر سال  1310به مجموعۀ کشورهای عضو
پروتکل کیوتو پیوست؛ بنابراین ،باید از وضعیت نرخ و انتشار گازهای گلخانهای گزارشی ارائه
دهد و درصدد کاهش این گازها 1برآید .تولید پسماند و عدم مدیریت آن از منابع افزایش
گازهای گلخانهای است .ایران در زمینۀ تولید گازهای گلخانهای رتبۀ هجدهم را دارد .یکی از
راههای کاهش گازهای گلخانهای ،کمپوست است (صاحبمحمدی .)33-32 :1312 ،دوم،
اهمیت تبدیل پسماند به یک منبع انرژی است .زباله یک از منابع تجدیدپذیر انرژی است؛ در
اکثر کشورهای دنیا زبالهسوزی و دفن بهداشتی برای حل معضل زباله و تولید انرژی پاک و
تجدیدشونده به کار میرود (پیرهادی .)120-122 :1312 ،سوم ،به پایان رسیدن ظرفیت مراکز
دفن زباله و مشکالت دفع آن است (هراتی و دیگران .)114 :1312 ،چهارم %14 ،هزینههای
شهرداری مربوط به جمعآوری و حمل و نقل زباله است .با بازیافت میتوان از  %54هزینهها
کاست .این در حالی است که دفعات جمعآوری زباله در برخی مناطق تهران دو تا سه بار در
روز است ولی در کشورهای پیشرفته دو تا سه بار در هفته است .مناطق مرکزی نیز بیشترین
تولیدکنندۀ پسماند هستند (اطلس شهر تهران) .پنجم ،با تفکیک زباله از مبدأ  %14هزینۀ دفن
کاهش مییابد (عمرانی .)1312 ،بنا بر توجه جهانی به مسائل زیستمحیطی به طور عام و
مدیریت پسماند به طور خاص و فواید و اهمیت رسیدگی به این مسائل هم از بعد بومی و هم
از بعد جهانی ،امروزه رسیدگی به مسائل زیستمحیطی اهمیتی بیش از پیش میطلبد .به
عالوه ،رسیدگی به این مسائل از دیدگاه جامعهشناختی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا

 .1دی اکسید کربن ،از گازهای گلخانهای اصلیاند( .صاحب محمدی ،(N2o))1312 ،اکسید نیتروژن )، (ch4
متان )(co2
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که حل این معضالت با همکاری و مشارکت اجتماعی صورت میگیرد و بدون دخیلکردن
جامعه در آن ،هیچ گونه اقدامی نتیجهبخش نخواهد بود.
بیان مسئله
امروزه میزان و وضعیت تولید پسماند در تهران ،رسیدگی به آن را از هر زمان دیگر واجبتر
میکند .در حال حاضر ،سرانۀ تولید زباله در کشورهای کمدرآمد  4/0تا  ،4/1در کشورهای با
درآمد متوسط  4/5تا  1/1و در کشورهای با درآمد باال  1/1تا  5کیلوگرم است (اسکندرینوده
و همکاران .)1312 ،در حالی که در ایران روزانه 04 ،هزار تن و در تهران  3002تن زباله تولید
میشود .متوسط تولید زبالۀ هر فرد در تهران روزانه  144گرم و رشد تولید پسماند در تهران
 %3است (همشهری آنالین) .بنا بر آخرین اطالعات موجود  %1آن ،پسماند بیمارستانی%3/0 ،
پسماند شرکتها و شرکتهای اقماری و  %11/51پسماند مناطق شهری است (مدنی
شاهرودی و نصیری .)1312 ،روزانه در کل  %3زبالهها در مبدأ تفکیک شده %12/21 ،به
کمپوست و باقیمانده ،%11 ،به صورت نیمهبهداشتی دفن میشوند (نورپور و دیگران:1312 ،
.)04
باالبودن میزان پسماند تولیدی در تهران و پایینبودن میزان مشارکت در برنامههای
تفکیک زباله از مبدأ ،لزوم رسیدگی به این مسئله را بیش از پیش روشن میکند .وجود
برنامههای مدیریت پسماند و عدم مشارکت در آن ،باعث این پرسش میشود که علل پایین
بودن مشارکت چیست؟ چه عواملی باعث ضعف مشارکت در برنامههای تفکیک زباله از مبدأ
میشود؟ برای مشارکت در برنامههای اجتماعی -زیستمحیطی همواره عوامل روانشناختی-
اجتماعی گوناگونی تأثیر داشتهاند .یکی از این عوامل ،هنجارهای زیستمحیطی است .در این
مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که .1 :وضعیت هنجارهای زیستمحیطی نسبت به
بازیافت در بین شهروندان چگونه است؟  .2وضعیت مشارکت در برنامههای تفکیک زباله از
مبدأ چگونه است؟ و  .3به چه میزان هنجارهای زیستمحیطی نسبت به بازیافت بر مشارکت
در برنامههای تفکیک زباله از مبدأ تأثیر دارند؟
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پیشینۀ تحقیق
در ایران پژوهشهای گوناگونی با رویکردهای متفاوتی در حوزۀ پسماند انجام شده است .در
این قسمت ،برخی از کارهای نسبتاً مرتبط معرفی میشوند.
فاتحنیا ( )1314با استفاده از ابزار پرسشنامه  344نفر از سرپرستهای خانوادههای منطقۀ
پنج را ارزیابی کرده است .این افراد در سه گروه آموزش مستقیم (آموزش کارگاهی) ،آموزش
غیر مستقیم (آموزش با بستههای آموزشی) و گروه بدون آموزش قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج،
 %51از افراد شرکتکننده نگرانیهای خود را نسبت به مشکالت زیستمحیطی و  %24از
پاسخگویان به وضعیت دفن زباله در منطقۀ کهریزک تهران اعالم کردهاند که این مطلب گویای
وجود نگرش درونی مثبت افراد نسبت به کاهش مشکالت پسماند و محیطزیست است.
همچنین ،روش آموزش مستقیم بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزش تفکیک از مبدأ داشته است
و بیشترین عوامل انگیزشی مورد درخواست افراد شامل نگرش مثبت ،اطالعات ،راحتی و
عوامل موقعیتی و مشوقهای اقتصادی تعیین شده است .عالوه بر این ،درویشی ()1311
مطالعهای به منظور شناسایی عوامل مختلف مؤثر بر رفتار بازیافت ساکنان منطقۀ یک شهرداری
تهران به شیوۀ پیمایشی توصیفی و بر روی نمونۀ  03نفری از خانوارهای ساکن در نواحی دو،
هفت و هشت انجام داده است .نتایج تحقیق نشان داده است که  %21/3خانوارها از طرح
تفکیک زباله تا حدودی مطلع بودهاند و  %23/1از شهروندان انجام طرح تفکیک زباله از مبدأ را
کامالً ضروری دانستهاند %32/2 .از آنها همیشه زبالههای خشک و تر را تفکیک میکنند%23/0 ،
اغلب اوقات این کار را انجام میدهند و  21%/1هیچگاه زبالهها را از هم تفکیک نمیکنند .در
خصوص دریافت آموزشها نیز نتایج تحقیق نشان داده است که  %51/1هیچ گونه آموزشی در
این باره دریافت نکردهاند .با این حال %21/3 ،از طریق بروشور و سیدی آموزشی 11%/1 ،از
طریق آموزشگران مراجعهکننده به درب منازل و  %1/5از طریق تلویزیون با موضوع تفکیک
زباله از مبدأ آشنا شدهاند.
علویمقدم و دیگران ( )1313در پژوهش خود مطرح کردند که موفقیت انجام پروژههای
بازیافت مواد نیازمند شناخت شرایط اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی مردم و ارائۀ آموزشها و
راهکارهای متناسب با نیازها و خواستهاست .همچنین ،به منظور موفقیت اجرای این قبیل
طرحها باید از امکانات آموزشی الزم (رسمی و غیر رسمی) بهره گرفت .در ادامه ،آنها پیشنهاد
کردهاند که مطالب مرتبط با مواد زاید ،در کتابهای درسی تمام مقاطع تحصیلی افزوده شود؛
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دروس اختیاری مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست در تمام رشتههای دانشگاه ارائه شود؛
حجم و کیفیت برنامههای آموزشی مربوط به مواد زاید جامد در صدا و سیما ارتقا یابد؛ فیلمها
و بروشورهای تبلیغاتی و آموزشی ،تهیه و در سطح خانوادهها ،مدارس و دانشگاهها توزیع شود
و در نهایت ،با هدف آموزش صحیح در خصوص مراحل مختلف مدیریت مواد زاید جامد،
نمایشگاههای تخصصی و کارگاههای آموزشی تفکیک زباله در مدارس بر پا شود .مالزاده
( )1314در پژوهش خود حفظ محیط زیست را نتیجۀ مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی
را نتیجۀ احساس همبستگی و نه بیتفاوتی میداند .تحقق مشارکت اجتماعی پیشنیازهایی
دارد که به طور خالصه عبارتند از :فزونی فایدۀ مشارکت بر هزینۀ آن ،اجباری نبودن مشارکت،
مشخص و موردعالقهبودن موضوع مشارکت ،داشتن مهارت و توانایی الزم شرکتکنندگان،
عدم تهدید موقعیت فرد در صورت مشارکت ،قابلیت داد و ستد در شرکتکنندگان و غیره .به
دلیل متفاوتبودن مشارکتکنندگان ،مشارکت در حفظ محیط زیست نیز به طرق مختلف
صورت میگیرد؛ مانند کاهش مصرف ،تفکیک زباله ،قراردادن زباله در مکان و زمان خاص و
غیره .به عالوه ،تداوم مشارکت نیز مهم ذکر شده است .از عوامل مؤثر بر تداوم مشارکت
عبارتند از :راهبردهای ارتباطی (فعالیت اطالعرسانی) ،اقدام از طریق مقامات محلی و
سازمانهای مبتنی بر اجتماعات محلی ،فعالیت زنان به عنوان مدیر خانواده ،تشویق مقامات
محلی از سازمانها و ابتکارات مردمی ،جمعآوری و دفع زباله و غیره .الگوی پیشنهادی این
مقاله جهت مشارکت نیز عبارتند از :ارائۀ طرح ،تهیۀ جزوه ،نصب اطالعیه در محلهای پرتردد،
تهیۀ پمفلت ،تهیۀ پوستر و ماکت ،آگاهیدادن به افراد در مورد اهمیت محیط زیست ،اقدام در
کودکستانها و مدارس ،اقدام از طریق مساجد و ائمۀ جماعت جهت آموزش ،دادن کیسه و
سطل زباله به رنگهای مختلف برای تفکیک از مبدأ ،اقدام به آموزش از طریق تلویزیون،
خرید زبالههای تفکیکشده از مردم ،ایجاد مراکز بازیافت به صورت تشویقی ،قراردادن کانتینر
برای تفکیک و جداسازی در مناطق مسکونی و غیره .در این مقاله آمده است که  NGOها از
راههای بهتر ارتباط با مردم به شمار میروند و بهترین شیوۀ آموزش و فرهنگسازی
زیستمحیطی ،فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت بخش دولتی است.
در مورد نگرش زیستمحیطی ،مسگراف و همکاران ( ،)1314به بررسی نگرش و
عملکرد مردم کرمانشاه در این زمینه پرداختهاند .در این مطالعۀ پیمایشی با ابزار پرسشنامه ،به
این نتیجه رسیدهاند که نگرش  %0مردم کرمانشاه ضعیف %01 ،متوسط و  %55خوب ارزیابی
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شده است .در مورد نتایج عملکرد %21 ،ضعیف %25 ،متوسط و  %2خوب ارزیابی شدهاند .در
همین زمینه ،ساده و همکاران ( )1311به بررسی نگرش و دانش زنان پرداختند .در تحقیقشان
از ابزار پرسشنامه برای نمونۀ  212نفره استفاده کردند .نمرۀ آگاهی  %12ضعیف%24/5 ،
متوسط %00/1 ،خوب و  %22/0عالی بود %2/3 .نگرش منفی %1/2 ،بینظر و  %13/3نگرش
مثبتی به بازیافت داشتند .آگاهی زنان متأهل کمتر از مجردها بود .از راهکارهای بیانشده در
مقاله عبارتند از :از آنجا که  %31/1زنان تحصیالت دانشگاهی ندارند ،بهتر است که آموزش در
مدارس داده شود؛ برگزاری مسابقۀ بازیافت؛ استفاده از سطلهای مختلف رنگی برای مواد
گوناگون ،استفاده از پمفلت و بروشور .صالحی و همکاران ( ،)1312در بررسی خود با روش
پیمایشی و با نمونهگیری خوشهای به بررسی دانش و نگرش زنان مازندرانی در خصوص
بازیافت پرداختهاند .میانگین نمرۀ نگرش افراد نسبت به بازیافت  ،3/0هنجار اجتماعی ،2/15
پارادایم نوین اکولوژیکی ( 2/25نمرات از یک تا پنج) و دانش  4/215از  1/5بوده است%31 .
به حقوقیکردن بازیافت %11/1 ،به بازیافت بیش از مقدار کنونی %11/1 ،به ایجاد فرصتهای
بیشتر برای بازیافت عقیده داشتند .نتیجه نشان داد که افراد نسبت به مقولۀ بازیافت آگاهی
دارند؛ آنها نسبت به فرایند بازیافت در جامعه اطالعی ندارند؛ نیمی از اطالعات افراد راجع به
بازیافت از رادیو و تلویزیون کسب میشود؛ پس از آن شهرداری بیشترین تأثیر آگاهیبخشی را
داشته است و بین نگرش افراد با دانش زیستمحیطی آنها ارتباط وجود داشت .صالحی و
خوشفر ( )1312در مقالۀ خود به بررسی نگرش زنان استان مازندران نسبت به بازیافت زباله
با استفاده از روش پیمایشی پرداختند .آنها نمونهای  031نفری از زنان خانهدار شهری را
انتخاب کردند .بنا بر تحقیق آنها ،دغدغههای زیستمحیطی ،سطح تحصیالت و وضعیت
اقتصادی ،با نگرش زنان خانهدار به بازیافت ارتباط معناداری وجود دارد.
همان طور که مشاهده شد ،پژوهشهای جامعهشناختی در زمینۀ مشارکت در تفکیک
زباله از مبدأ و عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار اندک بودهاند .در بین تحقیقات جامعهشناختی
صورتگرفته نیز ،فقط یک مورد آن به بررسی وجود ارتباط و نه تحلیل هنجارهای
زیستمحیطی و بازیافت پسماند خانگی پرداخته است .در حالی که در رفتارهای اجتماعی،
هنجارهای اجتماعی همواره از عوامل تأثیرگذار بودهاند .انسان همواره موجودی اجتماعی بوده
و رفتار او تحت تأثیر هنجارهای رسمی و غیر رسمی است .از بین تحقیقات انجامشده ،تعداد
کمی به بررسی این مسئله در مناطق مختلف تهران پرداختهاند .در حالی که رفتارهای اجتماعی
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افراد در مناطق مختلف بسیار متفاوتاند و بررسی آن در مناطق مختلف الزم است .در این
مقاله به هنجارهای زیستمحیطی نسبت به بازیافت و رفتارهای پسماند در منطقۀ هفت شهر
تهران میپردازیم .متوسط روزانۀ تولید پسماند در منطقۀ هفت 205113/333 ،کیلوگرم و مقدار
قابل جمعآوری مکانیزۀ آن  241413/43که  %53/20متوسط جزو زبالههای تر و %02/35
متوسط جزو زبالههای خشک است (مدنی شاهرودی و ابراهیمی.)1315 ،
چارچوب نظری
شوارتز 1در نظریۀ رفتار نوعدوستانه سه تقدم را برای رفتار اجتماعی مطرح میکند :آگاهی از
نتایج؛ نسبتدادن مسئولیت و هنجارهای فردی .مدل او مدل فعالسازی هنجاری نامیده
میشود زیرا آگاهی از نتایج بالقوۀ خطرناک و نسبتدادن مسئولیت فردی ،هنجار فردی را
مشخص میکند که فرد برای جلوگیری از پیامد خطرناک دخالت کند یا نه .شوارتز مدل خود
را نوعدوستانه معرفی میکند زیرا بر رفتارهایی تمرکز میکند که منفعت آن فردی نیست.
مطابق با این نظریه هرچه بارزبودن یا شدت آگاهی از نتایج و پذیرش مسئولیت فردی افزایش
یابد ،احتمال این که هنجارهای فردی به کار بیفتند بیشتر است .شوارتز مطرح میکند که این
رویهها با محاسبات آگاهانه نیست و میتوانند خودانگیخته باشند (کوراندو 2و همکاران،
:2414

.)231

هوپر 3و نلسن )1111( 0به بررسی نظریۀ نوعدوستانۀ شوارتز در بازیافت پرداختند .آنها
مطرح کردند که بر مبنای نظریۀ نوعدوستانه ،رفتار تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی ،هنجارهای
فردی و آگاهی از نتایج است .آنها نشان دادند که همانند رفتار نوعدوستانه ،در بازیافت با این
که نیازی به اقناع افراد برای کاربردیبودن نیست ،ولی مشارکت پایین است .این اختالف باعث
این سؤال میشود که آیا میتوان با راهکارهای شناختی ،رفتار را تغییر داد .از این دیدگاه
مشکل مرکزی درک رویههایی است که به وسیلۀ آنها هنجارهای اجتماعی نوعدوستانه به
هنجارهای شخصی برگردانده میشوند .به زعم شوارتز ،رویه از هنجارهای اجتماعی آغاز
میشود .این هنجارها نشاندهندۀ نگرشها و ارزشهای دیگران مهماند .این هنجارها توسط
1. Schwartz
2. Corando
3. Hopper
4 .Nielsen
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آنها برای هدایت رفتار مجزا میشوند و خیلی کلیاند .هنجارهای اجتماعی توسط هر یک از ما
در یک سطح شخصی اقتباس میشوند و به هنجارهای فردی تبدیل میشوند .آنچه هنجارهای
فردی را مشخص میکند این است که با خودپندارۀ فرد گره خورده است .به طور خالصه،
هنجار اجتماعی در سطح ساختار اجتماعی وجود دارد و هنجارهای فردی نگرشهای اخالقی
به شدت درونی شدهاند .ارتباط مهم دیگر در مدل بین هنجارهای فردی و رفتاری است .افراد
ممکن است هنجارها را درونی کنند ولی در تناسب با آنها کنش نداشته باشند .شوارتز دو متغیر
را شناسایی کرد .این دو متغیر تبدیلشدن رفتار به هنجار را نشان میدهند .اولی آگاهی از نتایج
کنش و دومی نسبتدادن مسئولیت برای آن نتایج .زمانی که شدت این دو متغیر قوی باشند،
هنجارهای فردی رفتار را هدایت میکنند (هوپر و نلسن.)115-244 :1111 ،
شکل  .4مدل تحقیق

در این تحقیق میخواهیم نشان دهیم که کنشها و انتظارات دیگران بر رفتار ما تأثیر
میگذارد .هنجارها در سطح جامعوی و در سطح فردی محرک رفتار افراد میشوند .به این
میپردازیم که رفتار دیگران باعث جهتدادن به رفتار ما میشود .رفتار ما در جامعه تحت تأثیر
و بنا بر رفتار دیگران تنظیم میشود .این تنظیم رفتاری میتواند اجباری (رسمی) و غیر اجباری
(غیر رسمی) باشد.
فرضیۀ تحقیق عبارت است از :بین هنجارهای زیستمحیطی و بازیافت پسماند خانگی
ارتباط وجود دارد.
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تعاریف نظری هنجار
کیالدینی 1و تروست ،)1111( 2به نقل از شریف )1132( 3هنجارها را به عنوان قوانین مشترکاً
بحثشدۀ رفتار توضیح میدهند؛ رسوم ،سنتها ،ضوابط ،قوانین ،ارزشها ،حالتها و تمام
معیارهای دیگر هدایت که به عنوان نتایج ارتباط بین افراد استاندارد میشود .پپیتن)1132( 0
این نکته را اضافه میکند که منظور از رفتار هنجاری این است که یک رفتار بیشتر خصیصۀ
اجتماعی ،فرهنگی و جمعی دارد .عالوه بر قوانین مرسوم پذیرفتهشدۀ رفتار مطلوب ،هنجارها
شامل قوانین ممنوعکنندۀ رفتارهای اجتماعی غیر قابل قبول میشوند .کیالدینی و تروست
مطرح میکنند که هنجارهای اجتماعی ،قوانین و معیارهاییاند که توسط اعضای یک گروه
درک میشوند و رفتار اجتماعی را بدون فشار قانونی هدایت و یا مقید میکنند .این هنجارها از
کنش متقابل با دیگران ظهور میکنند؛ آنها به وضوح بیان نمیشوند و مجازات انحراف از آنها
در شبکههای اجتماعی است نه سیستم حقوقی .هنجار اجتماعی میتواند شامل انتظارات
جامعوی کلی از رفتار ما بشود :انتظارات دیگران با ارزش از رفتار ما؛ انتظارات ما از رفتارهای
دیگران و معیارهایی که از مشاهدات ما از رفتارهای دیگران ایجاد میشود .در مورد چگونگی
ظهور هنجارهای اجتماعی دو چشمانداز ،واضحترین تعریف را دارند .چشمانداز اول مطرح
میکند که هنجارها قوانین قراردادی برای رفتارند که به این دلیل اقتباس شدهاند که با فرهنگ
تقویت یا ارزشمند شدهاند .دیدگاه جایگزین مطرح میکند که رفتار هنجاری کارکردی است و
در به انجام رساندن اهداف گروه کمک میکند (کیالدینی و تروست.)151-152 :1111 ،
آرتز 5و همکاران در مطالعۀ خود به بررسی هنجارهای موقعیتی میپردازند .هنجارهای
موقعیتی به طور کلی باورهای پذیرفتهشده راجع به چگونگی رفتار در موقعیت خاص را نشان
میدهند .افراد میآموزند که چگونه در مسیری که دیگران رفتار میکنند ،رفتار کنند .هنجارهای
موقعیتی قوانین و ضوابطیاند که توسط اعضای گروه یا جامعه درک میشوند و بدون اجبار
قوانین ،رفتار را هدایت میکنند (آرتز و دایجسترهویز 11 :2443 ،2و  .)23پارکس)2411( 3
مطرح میکند هنجارهای گروهی هنجارهاییاند که به طور گسترده رفتار گروه را هدایت
1. Cialdini
2. Trost
3. Sherif
4. Pepitone
5. Aarts
6. Dijksterhuis
7. Parks
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میکنند .این هنجارها ممکن است آشکار باشند ،با دقت برای دیدن و آموزش تمام اعضای
آینده ثبت شده باشند .ولی همانند اغلب اوقات ،میتوانند پنهان نیز باشند که در آن انتقال مورد
به اعضای جدید بر مبنای توانایی و انگیزش اعضای سابقهدارتر گروه در نقل هنجارهاست.
هنجارها بر رفتارهای گروهمحور تأثیر قوی دارند و تغییرشان سخت است .بررسی هنجارهای
غیر رسمی مشکلتر از هنجارهای رسمی است .برخالف ارزشها و هنجارهای موجود ،افراد
به منظور باالبردن دستاورد فردیشان وسوسه میشوند از هنجارها تخطی کنند .به همین منظور
گروهها سیستم مجازاتی را طراحی کردند تا رفتارهای ضد هنجاری را تنبیه کنند .هنجارها به
عنوان کارکرد اطالعاتی عمل میکنند ،یعنی به افراد نشان میدهند که چه چیز مناسب است یا
نیست .متعاقباً  ،مهم است که هنجارها به صورت درستی به افراد انتقال داده شوند .انتقال
هنجارهای رسمی آسانتر از غیر رسمی است .هنجارهای غیر رسمی به صورت شفاهی به
اشتراک گذاشته میشوند (پارک.)223-221 :2411 ،
روش تحقیق
روش تحقیق این مطالعه پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعۀ آماری در
این بررسی تمامی خانوادههای ساکن در منطقۀ هفت شهر تهران بوده است .تعداد کل افراد،
 314110نفر و تعداد کل خانوارهای آن 11321 ،است (شهرداری منطقۀ هفت تهران) .واحد
تحلیل واحدی است که اطالعات از آن جمعآوری میشود (دواس .)01 :1311 ،واحد تحلیل
در این بررسی ،خانوادۀ ساکن در منطقۀ هفت شهر تهران بوده است .برای بهدست آوردن
حجم نمونه ،از فرمول کوکران استفاده شده و سطح اطمینان این پژوهش  4/45بوده است.
حجم نمونه  312/23نفر بوده و  044پرسشنامه از تاریخ  20مهر  1312تا دوم آبان ماه 1312
در  1روز تکمیل شده است .در این بررسی از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است؛
بلوکهای نقشۀ منطقۀ هفت از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران تهیه شده است .این روش
برای مناطق وسیع استفاده میشود (دالور .)210 :1311 ،برای پردازش و تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .در این بررسی برای باالبردن اعتبار ،از جمالت و سؤاالت
مشابه در پرسشهای دیگر استفاده شده است و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده
کردیم که میزان آن برای متغیر هنجارهای زیستمحیطی  4/55و برای متغیر رفتار پسماند4/3 ،
شده است.
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تعریف متغیرها

الف) هنجارهای زیستمحیطی
منظور ما از هنجارهای اجتماعی خصیصههاییاند که فرد بنا بر آنها رفتار میکنند .رفتار
هنجاری در این تحقیق ،رفتاری فرض شده است که فرد آن را بنا بر رفتار دیگران تنظیم کرده
است .برای بررسی هنجارها از چهار گویۀ محققساخته استفاده شده است (جدول .)1
جدول  .4توزیع فراوانی گویههای هنجارهای محیط زیستی نسبت به بازیافت
گویه

فراوانی
درصد

کامالً موافق

موافق

بی نظر

مخالف

کامالً مخالف

بی پاسخ

نسبت به تفکیک زباله از مبدأ

تعداد

114

152

04

1

0

11

احساس مسئولیت اخالقی دارم.

درصد

05

31

14

2/ 3

1

2/ 1

همسایگان من زبالههای خود را

تعداد

12

30

121

111

01

23

از مبدأ تفکیک میکنند.

درصد

0

1/ 5

04/3

21/5

12

5/ 1

افراد زیادی در جامعه زبالههای

تعداد

21

25

121

111

00

13

خود را از مبدأ تفکیک میکنند.

درصد

3

12/3

32

21/5

11

0/ 3

تفکیک زباله از مبدأ برای من

تعداد

115

121

33

03

15

13

یک اجبار (بدون) قانون است.

درصد

21/1

32/3

11/3

11/1

3/ 1

0/ 3

میانگین
از پنج
0/21

2/243
2/33
3/33

در گویۀ دو و سه ،به هنجارهای اجتماعی و در گویۀ یک و چهار به هنجارهای فردی پرداخته
شد .برای این منظور از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شده است .دامنۀ پاسخها از بسیار
موافق تا بسیار مخالف بوده است .حداقل نمرۀ پاسخگویان یک و حداکثر آن پنج بوده است.
میانگین چهار گویۀ فوق شاخص متغیر هنجارهای زیستمحیطی نسبت به بازیافت را شکل
داده است.
جدول  .2درصد توزیع فراوانی متغیر هنجارهای محیط زیستی
متغیر

باال

متوسط

پایین

درصد

32/1

51/1

12/1

ب) بازیافت پسماند خانگی
رفتار پسماند نوعی رفتار زیستمحیطی محسوب میشود .با انجام بازیافت و مدیریت پسماند،
به انحای مختلف از محیط زیست حفاظت میشود .رفتارهای زیستمحیطی به رفتارهایی
اشاره میکند که به کمترین میزان ممکن به محیط زیست آسیب میزنند یا حتی برای محیط
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زیست فایده هم دارند (استگ و ولک .)341 :2441 ،1زین 2مطرح میکند که رفتارها و
نگرشهای پایدار در عملکرد ،کنشهاییاند که به محیط زیست توجه میکنند و نیازهای نسل
کنونی و آینده را به تصویر میکشند .بازیافت هم رفتاری زیستمحیطی است (زین و
همکاران .)03 :2412 ،از نظر عملیاتی ،این متغیر شامل بررسی رفتار خانواده با پسماند
میشود :این که آیا خانوادهها پسماند خشک و تر را از هم تفکیک میکنند؟ اگر این کار را
انجام میدهند ،از بین پسماندهای خشک کدام یک را تفکیک میکنند؟ و هر چند وقت یکبار
این کار را انجام میدهند؟ برای سنجش بازیافت پسماند خانگی از هفت گویۀ محققساخته و
یک پرسش چهارگزینهای از رفتار پسماند خانواده در لندن استفاده شده است (جدول  3و .)0
جدول  .9توزیع فراوانی گویههای رفتار محیط زیستی
درصد

گویهها

فراوانی

110

33

140

25

10

02

1/ 3

22

12/3

3/ 5

تعداد

243

04

25

32

12

درصد

51/1

14

12/3

11

3

تعداد

پسماند خشک را از تر جدا میکنم.

درصد

زبالۀ کاغذی را جدا جمعآوری میکنم.
زبالۀ شیشهای را جدا میکنم.
زبالۀ فلزی را جدا میکنم.
زبالۀ نان خشک را جدا میکنم.
زبالهها و پسماندها را در ساعت مقرر بیرون میگذارم.
زباله ها و پسماندها را در محل مقرر میگذارم.

بله

اکثر اوقات

به ندرت

خیر

بیپاسخ

تعداد

115

32

30

10

15

درصد

02/3

1

11/5

23/5

3/ 1

تعداد

120

32

13

11

15

درصد

01

1

21/1

20/5

3/ 1

تعداد

340

22

33

34

11

درصد

32

5/ 5

1/ 3

3/ 5

2/ 1

تعداد

202

50

02

54

12

درصد

24/5

13/5

14/5

12/5

3

تعداد

343

23

20

21

13

درصد

32/1

2/ 1

2

3/ 3

3/ 3

میانگین
2/13
2/13
2/ 1
2/21
3/50
3/25
3/51

جدول  .1توزیع فراوانی میزان بازیافت
فر اوانی

درصد

تا آنجا که بتوانم بازیافت میکنم.

01

12

گزینهها
بازیافت انجام میدهم ،ولی نه در حد الزم.

21

15/3

بازیافت کم انجام میدهم.

34

13/5

اصالً بازیافت انجام نمیدهم.

132

00

بیپاسخ

05

11/3

میانگین

3/45

1. Steg & Vlek
2. Zain
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دامنۀ پاسخ گویهها عبارت بود از :همیشه ،اغلب اوقات ،به ندرت و هرگز .نمرۀ بیشترین
مشارکت چهار و کمترین یک بوده است .در پرسش چهارگزینهای میزان بازیافتی که افراد
انجام میدهند پرسیده شد .بیشترین بازیافت نمرۀ چهار و کمترین ،نمرۀ یک را به خود
اختصاص دادند .میانگین گویهها و سؤال چهارگزینهای ،شاخص رفتار بازیافت را شکل داده
است .میانگین باالتر نشاندهندۀ تفکیک بیشتر زباله و میانگین کمتر نشاندهندۀ تفکیک کمتر
بوده است.
نتایج تحقیق
الف) وضعیت هنجارهای زیستمحیطی :همان طور که در بخش روششناسی مطرح شد
متغیر مستقل تحقیق ،متغیر هنجارهای زیستمحیطی است که با چهار گویه سنجیده شده
است .جدول  1درصد فراوانی و میزان موافقت و مخالفت با هر گویه را نشان میدهد.
همان طور که از جدول  1پیداست ،باالترین فراوانی مربوط به گویۀ اول است .در کل
 332( %10نفر) نسبت به تفکیک زباله از مبدأ احساس مسئولیت اخالقی دارند؛  %14هم نسبت
به این مسئله بینظرند؛  %3/3یعنی  13نفر هم با این گویه مخالفت کردهاند؛ میانگین این گویه
 0/21از پنج بوده است 54( %12/5 .نفر) با دومین گویه موافق بودهاند؛ تقریباً  %04افراد نسبت
به این گویه بینظر بودهاند؛  %01/5افراد نیز با این گویه به نوعی مخالفت کردهاند؛ میانگین این
گویه  2/243بوده است %23/3 .افراد عقیده دارند که افراد زیادی در جامعه ،زبالههای خود را
تفکیک میکنند؛  %32نسبت به این مسئله بینظر بودهاند؛  %04/5مخالف این بودهاند که افراد
زیادی در جامعه زبالههای خود را تفکیک میکنند؛ میانگین این گویه  2/33بوده است .تقریباً
برای  %21پاسخگویان تفکیک زباله از مبدأ یک اجبار است؛  %11/3افراد هم نسبت به این
گویه بینظر بودهاند؛ برای  %15/2پاسخگویان هم این کار یک اجبار نیست؛ میانگین این گویه
 3/33بوده است.
به منظور فهم بیشتر ،در جدول  2متغیر مستقل تحقیق ،هنجارهای زیستمحیطی را بر
حسب میزان شدت آن نشان دادهایم .به طور کلی 131( %32/1 ،نفر) افراد هنجارهای
زیستمحیطی قوی داشتند ،کمی بیش از نصف افراد یعنی  243( %51/1نفر) هنجارهای
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زیستمحیطیشان نسبت به بازیافت متوسط و این شاخص در  51( %12/1نفر) ضعیف بوده
است.
ب) وضعیت بازیافت پسماند خانگی :همان طور که در بحث روششناسی مطرح شد،
بازیافت پسماند خانگی را با هفت گویه و یک پرسش چهارگزینهای سنجیدیم .جدول  3توزیع
فراوانی متغیر بازیافت پسماند خانگی را نشان میدهد.
بیشترین فراوانی مربوط به آخرین گویه است %13/2 .افراد دائم یا اغلب اوقات این کار
را انجام میدهند؛  %13/3این کار را انجام نداده یا به ندرت انجام میدهند؛ میانگین این گویه
 3/51از چهار شده است .به طور کلی  ،%50/3یا به صورت دائمی یا اغلب اوقات زبالههای
خشک و تر را تفکیک میکنند؛  %02/3یا اصالً این کار را انجام نمیدهند یا به ندرت انجام
میدهند؛ میانگین تفکیک زبالۀ خشک از تر  2/13از چهار است %21/1 .افراد به صورت دائمی
یا اغلب اوقات زبالههای کاغذی خود را جدا میکنند؛  %35/3پاسخگویان یا اصالً زبالههای
کاغذی خود را تفکیک نمیکنند یا به ندرت این کار را انجام میدهند؛ میانگین این گویه 2/13
از چهار است %50/3 .از پاسخگویان زبالههای شیشهای خود را یا دائماً یا اغلب اوقات جدا
میکنند؛  %02آنها هیچگاه یا به ندرت این کار را انجام میدهند؛ نمرۀ این گویه از چهار2/1 ،
شده است .نصف پاسخگویان یا به صورت دائمی یا اغلب اوقات زبالههای فلزی خود را جدا
میکنند؛  %02/3آنها هیچگاه یا به ندرت آنها را تفکیک میکنند؛ میانگین پاسخ به این گویه
 2/21از چهار شده است %11/5 .پاسخگویان یا به صورت دائمی یا اغلب اوقات نان خشک
خود را تفکیک میکنند؛  13/5افراد یا هیچگاه یا به ندرت یا این کار را انجام میدهند؛ میانگین
این گویه  3/50از چهار بوده است %30 .پاسخگویان دائماً یا اغلب اوقات زبالههای خود را در
ساعت مقرر بیرون میگذارند؛  %23از آنان یا هرگز یا به ندرت زبالههای خود را در ساعت
مقرر بیرون میگذارند؛ نمرۀ میانگین این گویه  3/25از چهار بوده است .باالترین میانگین در
رفتارهای زیستمحیطی برای قراردادن پسماندها در محل مقرر و پایینترین میانگین برای
تفکیک پسماند فلزی است .جدول  0توزیع فراوانی میزان بازیافتکردن پاسخگویان را نشان
میدهد.
همان طور که مشاهده میشود %12 ،پاسخگویان پاسخ دادهاند که تا جایی که بتوانند
بازیافت انجام میدهند %15/3 .آنها پاسخ دادهاند که بازیافت انجام میدهند ولی نه در حد

234

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان 4931

الزم %13/5 .آنها گزینۀ «بازیافت کم انجام میدهم» را انتخاب کردهاند %00 .پاسخگویان
گفتهاند که اصالً بازیافت انجام نمیدهند که بیشترین درصد است.
با استفاده از دادههای جداول  3و  ،0میزان زیاد یا کمبودن بازیافت پسماند خانگی را در
جدول  5طبقهبندی کردیم .به طور کلی 243( %54/1 ،نفر) بازیافت پسماند خانگیشان بسیار
باال 123( %04/1 ،نفر) بازیافت پسماند خانگیشان در حد متوسط و فقط  %0/3افراد بازیافت
پسماند خانگیشان ضعیف بوده است؛ یعنی نزدیک به  %11/2رفتار زیستمحیطیشان باال و
متوسط بوده است .این متغیر در سطح خوبی ارزیابی میشود.
جدول  .2درصد توزیع فراوانی متغیر بازیافت پسماند خانگی
بازیافت پسماند خانگی

باال

متوسط

پایین

درصد

54/1

04/1

0/ 3

ج) ارتباط بین هنجارهای زیستمحیطی و بازیافت پسماند خانگی :برای بررسی این
رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردهایم .چرا که هر دو متغیر در سطح فاصلهای
سنجیده شدهاند .جدول  2میزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را نشان میدهد.
جدول  . 6خالصه شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون
متغیر وابسته

متغیر مستقل

مقدار آزمون )(R

R2

سطح معناداری

بازیافت پسماند خانگی

هنجار محیط زیستی نسبت به بازیافت

**4/302

4/11

4/444

همان طور که از جدول  2پیداست ،بین هنجارهای زیستمحیطی نسبت به بازیافت و
رفتارهای زیستمحیطی در سطح  4/41ارتباط وجود دارد .جهت این رابطه مثبت است ،به این
معنا که هر چه هنجارهای زیستمحیطی قویتر باشد ،رفتارهای زیستمحیطی بیشتر است.
شدت این رابطه نسبتاً متوسط ارزیابی میشود .هنجارهای زیستمحیطی  %11از بازیافت
پسماند خانگی در این منطقه را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
محدودیتهای اکولوژیکی و تهدیدات پایداری در قرن بیستم ،این فرض را که پایداری
زیستمحیطی بیمسئله است به چالش گرفت (یورک و همکاران .)231 :2443 ،این تصور که
سطوح مصرف با تخریب محیط زیست ارتباط دارد از پایههای تفکر زیستمحیطی قرن 24
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است .عالقۀ جامعهشناسی به آثار کمبود انرژی و منابع ،این مسائل که محیط زیست چیزی
بیش از سایر مسائل اجتماعی است ،تغییرات زیستمحیطی میتوانند پیامدهای جامعوی داشته
باشند و فعالیتهای انسانی میتوانند بر محیط زیست اثر داشته باشند را شدت بخشید

(دانلپ1

و مارشال .)332 :2442 ،در جریان اصلی جامعهشناسی محیط زیست ،تخریب محیط زیست به
عنوان پیامد ذاتی پویایی اجتماعی تمدن صنعتی سرمایهداری قرن بیستم دیده شد (باتل،2
 .)342 :2443در سالهای اخیر توسعۀ شهری باعث مسائل زیستمحیطی کلی و چندگانه،
مانند کمبود منابع و کمبود فضا برای دفن شده است .در بین رویکردهای متعدد ،بازیافت
شیوهای کارا برای کاهش مسئله است (چن .)5 :2412 ،3عوامل متعددی بر مشارکت در
برنامههای بازیافتی اثر دارند .در این پژوهش به بررسی بازیافت پسماند خانگی و هنجارهای
اجتماعی-زیستمحیطی پرداختیم .در جدول  3خالصۀ شاخصهای آماری متغیرها را
آوردهایم .همان طور که از جدول  3پیداست شهروندان منطقۀ هفت هنجارهای زیستمحیطی-
اجتماعی قوی داشتند و میزان مشارکت آنها در برنامههای تفکیک زباله از مبدأ باال بوده است.
همچنین دریافتیم که بین دو متغیر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .ولی این ارتباط قوی
نیست .نزدیک به  %14از بازیافت پسماند خانگی را عوامل دیگر بیرونی و درونی تبیین
میکنند.
جدول  .7شاخصهای آماری متغیرها
متغیر

حداقل و حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

هنجارهای محیط زیستی

5-1

3/33

4/21

بازیافت پسماند خانگی

0-1

3/41

4/23

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین هنجارهای اجتماعی و
بازیافت پسماند خانگی وجود دارد .پژوهشهای دیگری نیز یافتۀ تحقیق حاضر را تأیید
میکنند .میافوتزیاوا )2412( 0در تحقیق خود به این نتیجه رسید کرد که در سوئد نیز پذیرش
هنجارهای قانونی اصلیترین دلیل بازیافت است .برات )1111( 5مطرح کرد که هنجارهای
اجتماعی ،به صورت غیر مستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر هنجارهای فردی ،بر رفتار افراد اثر
1. Dunlap
2. Buttle
3. Chen
4. Miafodzyeva
5. Bratt
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میگذارند .ویسکوزی 1و دیگران ( )2414در تحقیق خود در مورد مشخصههای بازیافت
بطریهای پالستیکی آب ،مطرح کردند که هنجارهای فردی بر رفتار زیستمحیطی تأثیر دارند.
ویدگرن )1111( 2در مقالۀ خود دریافت که هنجارهای زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی
تأثیر دارند .نوردالند 3و گارویل )2442( 0نیز مطرح کردند که هنجارهای فردی بر رفتار
زیستمحیطی اثر دارند و به زعم تان 5و دیگران ( )2411هنجارها بر بازیافت پسماند خانگی
تأثیر میگذارند .در این تحقیق نشان دادیم بین این دو متغیر در منطقۀ هفت شهر تهران نیز
ارتباط وجود دارد .تحقیق پیش نشان داد که در صورت برقراری هنجارهای مرتبط با بازیافت
پسماند خانگی ،میزان مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ افزایش مییابد .این قضیه باعث ایجاد
یک روند رو به رشد میشود ،بدین گونه که با مشارکت عدهای ،هنجارها قویتر میشوند و
دیگر کنشگران نیز به مشارکت در تفکیک از مبدأ ترغیب میشوند ،در نتیجه بازیافت
پسماندشان افزایش مییابد .این افزایش بازیافت پسماند ،خود باعث باالرفتن هنجارهای
زیستمحیطی در این زمینه میشود و باز شاهد افزایش بازیافت پسماند خانگی هستیم .این
رویه میتواند ادامه بیابد به گونهای که همواره یک وضعیت رو به رشد در هنجارهای
زیستمحیطی و میزان مشارکت داشته باشیم .بنا بر تحقیق صورتگرفته ،متوجه میشویم که
یکی از راهکارهای افزایش میزان مشارکت در برنامههای بازیافتی ،هنجارهای زیستمحیطی
است .ولی این متغیر به تنهایی کارا نیست .به عالوه ،تحقیق فوق لزوم بررسی عوامل دیگر
تأثیرگذار بر بازیافت پسماند خانگی را به ما نشان داده است.
پیشنهادهای تحقیق
امروزه مشکالت زیستمحیطی مشکالتی جامعویاند و حل آنها نیازمند مشارکت اجتماعی
تمامی اقشار جامعه است .بدون همت افراد جامعه ،مشکالت زیستمحیطی به طور عام و
مشکل پسماند به طور خاص ،رفع نمیشود .در عین حال ،بنا بر تحقیق صورتگرفته متوجه
شدیم که هنجارهای زیستمحیطی نسبت به بازیافت به میزان نسبتاً زیادی ،%11 ،بر بازیافت

1. Viscusi
2. Wiidegeren
3. Nordlund
4. Garvill
5. Thanh
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پسماند خانگی تأثیر دارند .در این زمینه میتوان با اقداماتی در سطح ساختاری ،حقوقی و ملی،
میزان بازیافت پسماند خانگی را افزایش داد :نمایش و نشان دادن مشارکت افراد در رسانههای
گوناگون بخصوص تلویزیون؛ آگاهیدادن نسبت به این موضوع در سطح رسانهای و ملی؛
آگاهی دادن به افراد در سطح خانوارها از طریق افرادی که نسبت به این موضوع آگاهی و
مشارکت دارند؛ تشویق افراد مشارکتکننده در اماکن عمومی مانند برگزاری جشنهای
منطقهای در روزهای تعطیل و در اماکن عمومی مانند پارکها؛ افزایش حس تعلق افراد به
جامعه و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر از طریق رسانه و بروشورهای تبلیغاتی؛ ایجاد الزامهای
حقوقی و قانونی بیشتر در این زمینه ،پیگیری حقوقی و قانونی نسبت به بازیافت پسماند
خانگی و غیره.
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