
: خانگی پسماندهای بازیافت بر محیطیزیست هنجارهای تأثیر بررسی

 تهران هفت منطقۀ مطالعۀمورد
 

 3 کالنتری عبدالحسینو  2 صالحی صادق ، 1*ابیانه آقایی بنفشه 

 

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

 
 چکیده

به طور عام و مشکالت ناشی از پسماند به طور خاص، از معضالت جوامع کنونی  زیست محیطیمشکالت 

به عالوه، در این زمینه عوامل  .حل این مشکالت نیازمند مشارکت شهروندان است .روندبه شمار می

محیطی روانشناختی گوناگونی بر رفتار شهروندان تأثیر دارند که یکی از آنها هنجارهای زیست -اجتماعی

محیطی و ارتباط آن با بازیافت پسماند هدف مقالۀ پیش رو سنجش و بررسی هنجارهای زیست .است

ها و تعاریف هنجاری استفاده شده ضوع، از نظریهبرای تبیین این مو .خانگی در منطقۀ هفت تهران است

 044 .است ها استفاده شدهآوری دادهروش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع .است

 .تحلیل شده است SPSSافزار ها با نرمپاسخ ای تکمیل وگیری خوشهپرسشنامه با استفاده از روش نمونه

 33/3محیطی نسبتاً باالیی دارند )میانگین که شهروندان، هنجارهای زیست داده نتایج حاصل از تحقیق نشان

از  41/3اند )میانگین از پنج(؛ شهروندان تهرانی، بازیافت پسماند خانگی خود را در سطح باالیی انجام داده

ای که به گونه .استو نهایتاً، نتایج تحقیق نشان داده که بین دو متغیر رابطۀ مثبت متوسطی وجود داشته  پنج(

تر موضوع نشان داده بررسی دقیق .شودمحیطی تبیین میاز بازیافت پسماند به وسیلۀ هنجارهای زیست 11%

 .یابداست که رابطۀ بین دو متغیر تعاملی است و با افزایش هر یک، دیگری نیز افزایش می
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 قدمهم

ها باعث جدید زندگی انسان ۀشیو اساساًافزایش شهرنشینی و ، رشد جمعیت، رشد اقتصادی

 محیطیزیستآن مشکالت  ۀتغییر الگوی مصرف و افزایش میزان پسماند تولیدی و در نتیج

 محیطیزیستیکی از مشکالت  که ایگونه به. (2413و همکاران،  1)گیررو فراوان شده است

اگر چه این مسئله به میزان  .شود، تولید باالی پسماند استکه امروزه در سطح جهان مطرح می

زیادی در جوامع پیشرفته حل شده، در جوامع در حال توسعه همچنان به عنوان یکی از 

ا مبر نایدست، به مع از این محیطیزیستالبته وجود مشکالت  است.معضالت اساسی مطرح 

 محیطیزیستچرا که مشکالت  یستیافته از پیامدهای آن نبودن سایر کشورهای توسعه

شدن از نظر تاریخی نیز با محسوس .(1314)گیدنز،  اندکنونی، مشکالتی فراملی و جهانی

از  .و اهمیت آن، در جهان به حفاظت از محیط زیست اقدام شد محیطیزیستمشکالت 

در سال  محیطیزیستهای موضوع ۀ، کنفرانس سازمان ملل دربارزمینهاقدامات اولیه در این 

به  محیطیزیستآموزش  ۀای دربارماده 22ای آن بیانیه ۀدر استکهلم بود که در نتیج 1132

به تمامی افراد در تمامی سنین و  محیطیزیستآموزش  مسئلۀتصویب رسید که بر اساس آن، 

از دیگر  .(1311نژاد و دیگران، مطرح شد )حاتمی محیطیزیسترهنگ پژوهش ترویج ف

بنا بر دستور کار این کنفرانس، با توجه به  .بود 1112اقدامات، برگزاری کنفرانس ریو در سال 

، اگر اقدامات الزم 2425میلیارد در سال  5/1به  1112میلیارد در سال  3/5رشد جمعیت از 

ورت نگیرد، میزان تولید آن از لحاظ حجمی چهار تا پنج برابر خواهد برای مدیریت پسماند ص

از چندین  ،های بازیافتی، شرکت در برنامهزمینهدر این  .(2: 1312شد )صالحی و دیگران، 

جهت بسیار اهمیت دارد که از جمله آنها عبارتند از: حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب 

کمتر، ایجاد  ۀما در گرمایش زمین، جلوگیری از آلودگی، هزین تأثیرمنابع، حفظ انرژی، کاهش 

سوزی از لحاظ اقتصادی به دفن و زبالهباید گفت کمک به زندگی پایدار؛ به عالوه  و اشتغال

 Friends of the earth, Eco-Cycle’s Ten, Reasons toاست و منبع آلودگی بودهصرفه ن

Recycle)). 

و تشکیل کانون شکار  34 ۀحفاظت از محیط زیست در ایران به اواسط ده ۀتاریخچ

قانون مشخصی  1313تا قبل از سال  .گردداش حفظ حیات وحش بود، باز میایران که وظیفه

                                                           
1. Guerrero 



  213   ...محیطیبررسی تأثیر هنجارهای زیستو دیگران/  آقایی ابیانه

 

سازمان حفاظت از محیط زیست شکل  1354در سال  .محیط زیست وجود نداشت ۀدربار

آن  ۀط زیست تصویب شد که در نتیجقانون حفاظت از محی 1353در سال  .گرفته است

و  1212پس از سال  .(2: 1313اختیارات سازمان و نقش قانونی آن افزایش یافت )عباسوند، 

قانون  1313در سال  .شهرداری بوده است ۀتصویب قانون بلدیه، نظافت شهری به عهد

عمومی تلقی  ایمدیریت پسماند در ایران تصویب شد که بنا بر آن مقابله با پسماند وظیفه

  .(223و  220-225: 1312شود )مشهدی، می

ای برخوردار است: اول، تعهدات های بازیافتی در ایران از اهمیت ویژهمشارکت در برنامه

کشورهای عضو  ۀبه مجموع 1310ایران در اول تیر سال  .جهانی است ۀایران در قبال جامع

ای گزارشی ارائه رخ و انتشار گازهای گلخانهبنابراین، باید از وضعیت ن ؛پروتکل کیوتو پیوست

تولید پسماند و عدم مدیریت آن از منابع افزایش  برآید. 1کاهش این گازها درصدددهد و 

یکی از  .هجدهم را دارد ۀای رتبتولید گازهای گلخانه ۀایران در زمین .ای استگازهای گلخانه

دوم،  .(33-32: 1312محمدی، کمپوست است )صاحب ،ایهای کاهش گازهای گلخانهراه

تجدیدپذیر انرژی است؛ در  ابعمناز زباله یک  .اهمیت تبدیل پسماند به یک منبع انرژی است

سوزی و دفن بهداشتی برای حل معضل زباله و تولید انرژی پاک و اکثر کشورهای دنیا زباله

سوم، به پایان رسیدن ظرفیت مراکز  .(120-122: 1312رود )پیرهادی، به کار می تجدیدشونده

 هایهزینه %14چهارم،  .(114: 1312دفن زباله و مشکالت دفع آن است )هراتی و دیگران، 

ها هزینه %54از  توانمیبا بازیافت  .و حمل و نقل زباله است آوریجمعشهرداری مربوط به 

تهران دو تا سه بار در  آوری زباله در برخی مناطقاین در حالی است که دفعات جمع .کاست

مناطق مرکزی نیز بیشترین  .روز است ولی در کشورهای پیشرفته دو تا سه بار در هفته است

دفن  ۀهزین %14 مبدأپنجم، با تفکیک زباله از  .اطلس شهر تهران() هستند پسماند تولیدکنندۀ

و  به طور عام یمحیطزیستبر توجه جهانی به مسائل  بنا .(1312)عمرانی،  یابدمیکاهش 

و فواید و اهمیت رسیدگی به این مسائل هم از بعد بومی و هم  مدیریت پسماند به طور خاص

ه ب .طلبداهمیتی بیش از پیش می محیطیزیستاز بعد جهانی، امروزه رسیدگی به مسائل 

چرا ای برخوردار است، شناختی از اهمیت ویژهجامعه عالوه، رسیدگی به این مسائل از دیدگاه

                                                           
،  ch)4(، اکسید نیتروژن N)o)2(1312اند. )صاحب محمدی، ای اصلی، از گازهای گلخانهدی اکسید کربن .1 

 co)2(متان 
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کردن گیرد و بدون دخیلکه حل این معضالت با همکاری و مشارکت اجتماعی صورت می

 .نخواهد بود بخشنتیجههیچ گونه اقدامی  ،جامعه در آن

 

 مسئله بیان

تر رسیدگی به آن را از هر زمان دیگر واجب ،امروزه میزان و وضعیت تولید پسماند در تهران

در کشورهای با ، 1/4تا  0/4 درآمدکمتولید زباله در کشورهای  ۀدر حال حاضر، سران کند.می

نوده کیلوگرم است )اسکندری 5تا  1/1و در کشورهای با درآمد باال  1/1تا  5/4درآمد متوسط 

تن زباله تولید  3002هزار تن و در تهران  04 ،در حالی که در ایران روزانه .(1312و همکاران، 

گرم و رشد تولید پسماند در تهران  144هر فرد در تهران روزانه  ۀمتوسط تولید زبال .شودمی

 %0/3پسماند بیمارستانی،  ،آن %1بنا بر آخرین اطالعات موجود  .است )همشهری آنالین( 3%

پسماند مناطق شهری است )مدنی  %51/11و  های اقماریها و شرکتپسماند شرکت

به  %21/12، شدهتفکیک  مبدأها در لهزبا %3روزانه در کل  .(1312شاهرودی و نصیری، 

: 1312شوند )نورپور و دیگران، بهداشتی دفن میبه صورت نیمه ،%11 مانده،باقیکمپوست و 

04). 

های بودن میزان مشارکت در برنامهبودن میزان پسماند تولیدی در تهران و پایینباال

وجود  .کندز پیش روشن می، لزوم رسیدگی به این مسئله را بیش امبدأتفکیک زباله از 

 شود که علل پایینهای مدیریت پسماند و عدم مشارکت در آن، باعث این پرسش میبرنامه

 مبدأهای تفکیک زباله از مشارکت در برنامه ضعفبودن مشارکت چیست؟ چه عواملی باعث 

 -تیهمواره عوامل روانشناخ محیطیزیست -های اجتماعیشود؟ برای مشارکت در برنامهمی

در این  .است محیطیزیستیکی از این عوامل، هنجارهای  .اندداشته تأثیراجتماعی گوناگونی 

نسبت به  محیطیزیستوضعیت هنجارهای  .1مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که: 

های تفکیک زباله از وضعیت مشارکت در برنامه .2بازیافت در بین شهروندان چگونه است؟ 

نسبت به بازیافت بر مشارکت  محیطیزیستبه چه میزان هنجارهای . 3 و چگونه است؟ مبدأ

 دارند؟ تأثیر مبدأهای تفکیک زباله از در برنامه
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 ۀ تحقیقپیشین

در  .پسماند انجام شده است ۀهای گوناگونی با رویکردهای متفاوتی در حوزدر ایران پژوهش

 .شوندمعرفی می طمرتب نسبتاًاین قسمت، برخی از کارهای 

ی منطقۀ هاهای خانوادهنفر از سرپرست 344با استفاده از ابزار پرسشنامه  (1314نیا )فاتح

 آموزش کارگاهی(، )آموزش مستقیم آموزش گروه سه در افراد این کرده است.را ارزیابی  پنج

 ،نتایج بر اساس .اندگرفته قرار آموزش بدون گروه و آموزشی( هایبسته مستقیم )آموزش با غیر

 از %24 و محیطیزیست مشکالت به را نسبت خود هاینگرانی کنندهشرکت افراد از 51%

گویای  مطلب این که اندکرده اعالم تهران کهریزک ۀمنطق در دفن زباله وضعیت به پاسخگویان

 است. زیستمحیط و پسماند مشکالت کاهش به نسبت مثبت افراد درونی نگرش وجود

است  داشته مبدأانگیزش تفکیک از  ایجاد در را تأثیر بیشترین مستقیم آموزش روشهمچنین، 

 و راحتی مثبت، اطالعات، شامل نگرش افراد درخواست مورد انگیزشی عوامل و بیشترین

 (1311عالوه بر این، درویشی ) .است شده تعیین اقتصادی هایمشوق و موقعیتی عوامل

 شهرداری یک ۀمنطق ساکنان بازیافت رفتار بر مؤثر عوامل مختلف شناساییبه منظور ی امطالعه

دو،  نواحی در ساکن خانوارهای از نفری 03 ۀنمون روی پیمایشی توصیفی و برۀ شیوبه  تهران

 طرحاز خانوارها  %3/21است که  نشان داده تحقیق نتایج .استداده و هشت انجام  هفت

 را مبدأ از زباله تفکیک طرح از شهروندان انجام %1/23 و اندبوده مطلع حدودی تا زباله تفکیک

 %0/23کنند، می تفکیک راتر  و های خشکزباله از آنها همیشه %2/32 .انددانسته کامالً ضروری

در  کنند.تفکیک نمی هم ها را اززباله گاههیچ %1/21دهند و اغلب اوقات این کار را انجام می

 در آموزشی گونه هیچ %1/51که  است داده نشان تحقیق ایجنت نیز هاآموزش دریافتخصوص 

 از %1/11دی آموزشی، سی و بروشور طریق از %3/21با این حال،  .اندنکرده دریافت باره این

تفکیک  موضوع با تلویزیوناز طریق  %5/1و  منازل درب به کنندهمراجعه گرانآموزش طریق

 .اندشده آشنا مبدأ از زباله

های موفقیت انجام پروژهکه  کردند ( در پژوهش خود مطرح1313مقدم و دیگران )علوی

ها و آموزش ۀفرهنگی و اقتصادی مردم و ارائ -شناخت شرایط اجتماعینیازمند بازیافت مواد 

موفقیت اجرای این قبیل  به منظورهمچنین،  ست.هاخواستنیازها و متناسب با  راهکارهای

در ادامه، آنها پیشنهاد  .کانات آموزشی الزم )رسمی و غیر رسمی( بهره گرفتها باید از امطرح

درسی تمام مقاطع تحصیلی افزوده شود؛  هایبادر کت ،اند که مطالب مرتبط با مواد زایدکرده
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؛ شودهای دانشگاه ارائه دروس اختیاری مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست در تمام رشته

ها های آموزشی مربوط به مواد زاید جامد در صدا و سیما ارتقا یابد؛ فیلمبرنامهحجم و کیفیت 

 شودها توزیع ها، مدارس و دانشگاهتهیه و در سطح خانواده ،و بروشورهای تبلیغاتی و آموزشی

 ،در نهایت، با هدف آموزش صحیح در خصوص مراحل مختلف مدیریت مواد زاید جامد و

مالزاده  .های آموزشی تفکیک زباله در مدارس بر پا شودکارگاههای تخصصی و نمایشگاه

مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی  ۀ( در پژوهش خود حفظ محیط زیست را نتیج1314)

 نیازهاییپیشتحقق مشارکت اجتماعی  .داندتفاوتی میاحساس همبستگی و نه بی ۀرا نتیج

آن، اجباری نبودن مشارکت،  ۀمشارکت بر هزین ۀدارد که به طور خالصه عبارتند از: فزونی فاید

کنندگان، بودن موضوع مشارکت، داشتن مهارت و توانایی الزم شرکتعالقهمشخص و مورد

به  .کنندگان و غیرهعدم تهدید موقعیت فرد در صورت مشارکت، قابلیت داد و ستد در شرکت

ست نیز به طرق مختلف ، مشارکت در حفظ محیط زیکنندگانبودن مشارکتدلیل متفاوت

دادن زباله در مکان و زمان خاص و کاهش مصرف، تفکیک زباله، قرار مانند ؛گیردصورت می

ثر بر تداوم مشارکت ؤاز عوامل م .به عالوه، تداوم مشارکت نیز مهم ذکر شده است .غیره

لی و رسانی(، اقدام از طریق مقامات محعبارتند از: راهبردهای ارتباطی )فعالیت اطالع

مبتنی بر اجتماعات محلی، فعالیت زنان به عنوان مدیر خانواده، تشویق مقامات  هایسازمان

الگوی پیشنهادی این  .و دفع زباله و غیره آوریجمعو ابتکارات مردمی،  هاسازمانمحلی از 

د، تردهای پر، نصب اطالعیه در محلجزوه ۀطرح، تهی ۀمقاله جهت مشارکت نیز عبارتند از: ارائ

دادن به افراد در مورد اهمیت محیط زیست، اقدام در تهیۀ پمفلت، تهیۀ پوستر و ماکت، آگاهی

ها و مدارس، اقدام از طریق مساجد و ائمۀ جماعت جهت آموزش، دادن کیسه و کودکستان

های مختلف برای تفکیک از مبدأ، اقدام به آموزش از طریق تلویزیون، سطل زباله به رنگ

ردادن کانتینر شده از مردم، ایجاد مراکز بازیافت به صورت تشویقی، قراهای تفکیکخرید زباله

ها از  NGOدر این مقاله آمده است که  .برای تفکیک و جداسازی در مناطق مسکونی و غیره

سازی آموزش و فرهنگ و بهترین شیوۀ روندبه شمار میهای بهتر ارتباط با مردم راه

 .خصوصی تحت نظارت بخش دولتی است محیطی، فعالیت بخشزیست

(، به بررسی نگرش و 1314، مسگراف و همکاران )محیطیزیستدر مورد نگرش 

به پیمایشی با ابزار پرسشنامه،  ۀدر این مطالع .اندپرداخته این زمینهعملکرد مردم کرمانشاه در 

خوب ارزیابی  %55 و متوسط %01مردم کرمانشاه ضعیف،  %0 نگرش اند کهاین نتیجه رسیده
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در  .اندخوب ارزیابی شده %2و  متوسط %25ضعیف،  %21 ،نتایج عملکرددر مورد  .شده است

در تحقیقشان  .( به بررسی نگرش و دانش زنان پرداختند1311همین زمینه، ساده و همکاران )

 %5/24ضعیف،  %12. نمرۀ آگاهی نفره استفاده کردند 212 ۀابزار پرسشنامه برای نموناز 

نگرش  %3/13 نظر وبی %2/1نگرش منفی،  %3/2 بود. عالی %0/22و  خوب %1/00، وسطمت

در  شدهبیاناز راهکارهای  .هل کمتر از مجردها بودأآگاهی زنان مت .مثبتی به بازیافت داشتند

زنان تحصیالت دانشگاهی ندارند، بهتر است که آموزش در  %1/31مقاله عبارتند از: از آنجا که 

مختلف رنگی برای مواد  هایسطلبازیافت؛ استفاده از  ۀمسابق برگزاریمدارس داده شود؛ 

(، در بررسی خود با روش 1312صالحی و همکاران ) .گوناگون، استفاده از پمفلت و بروشور

در خصوص  یدانش و نگرش زنان مازندران بررسی ای بهگیری خوشهی و با نمونهپیمایش

، 15/2، هنجار اجتماعی 0/3نگرش افراد نسبت به بازیافت  ۀمیانگین نمر .اندبازیافت پرداخته

 %31 .بوده است 5/1از  215/4و دانش  )نمرات از یک تا پنج( 25/2پارادایم نوین اکولوژیکی 

های ایجاد فرصت هب %1/11به بازیافت بیش از مقدار کنونی،  %1/11زیافت، کردن بابه حقوقی

بازیافت آگاهی ۀ که افراد نسبت به مقول نتیجه نشان داد .داشتندعقیده بیشتر برای بازیافت 

راجع به  افراداطالعات نیمی از  ؛آنها نسبت به فرایند بازیافت در جامعه اطالعی ندارند ؛دارند

بخشی را آگاهی تأثیرپس از آن شهرداری بیشترین  شود؛میکسب  تلویزیونیو و بازیافت از راد

صالحی و  ارتباط وجود داشت. محیطی آنهازیستبین نگرش افراد با دانش  و داشته است

خود به بررسی نگرش زنان استان مازندران نسبت به بازیافت زباله  ۀ( در مقال1312خوشفر )

دار شهری را نفری از زنان خانه 031 ایآنها نمونه .پرداختندبا استفاده از روش پیمایشی 

و وضعیت  ، سطح تحصیالتمحیطیزیستهای بنا بر تحقیق آنها، دغدغه .انتخاب کردند

 .داردوجود دار به بازیافت ارتباط معناداری با نگرش زنان خانه ،اقتصادی

مشارکت در تفکیک  ۀدر زمین شناختیجامعههای همان طور که مشاهده شد، پژوهش

شناختی در بین تحقیقات جامعه .اندبر آن بسیار اندک بوده تأثیرگذارو عوامل  مبدأزباله از 

هنجارهای  و نه تحلیل گرفته نیز، فقط یک مورد آن به بررسی وجود ارتباطصورت

 ،در حالی که در رفتارهای اجتماعی .و بازیافت پسماند خانگی پرداخته است محیطیزیست

انسان همواره موجودی اجتماعی بوده  .اندبوده تأثیرگذارنجارهای اجتماعی همواره از عوامل ه

شده، تعداد از بین تحقیقات انجام است.رسمی  هنجارهای رسمی و غیر تأثیرو رفتار او تحت 

در حالی که رفتارهای اجتماعی  .اندکمی به بررسی این مسئله در مناطق مختلف تهران پرداخته
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در این  .اند و بررسی آن در مناطق مختلف الزم استاد در مناطق مختلف بسیار متفاوتافر

هفت شهر  ۀنسبت به بازیافت و رفتارهای پسماند در منطق محیطیزیستمقاله به هنجارهای 

 مقدارکیلوگرم و  333/205113هفت،  ۀتولید پسماند در منطق ۀمتوسط روزان .پردازیمتهران می

 %35/02و  های ترجزو زبالهمتوسط  %20/53که  43/241413آن  ۀمکانیز آوریجمعقابل 

 .(1315خشک است )مدنی شاهرودی و ابراهیمی، های زباله زومتوسط ج

 

 چارچوب نظری

کند: آگاهی از سه تقدم را برای رفتار اجتماعی مطرح می دوستانهنوعرفتار  ۀدر نظری 1شوارتز

سازی هنجاری نامیده مدل او مدل فعال .هنجارهای فردیو  دادن مسئولیتنسبت ؛نتایج

را  دادن مسئولیت فردی، هنجار فردیخطرناک و نسبت ۀشود زیرا آگاهی از نتایج بالقومی

شوارتز مدل خود  .کند که فرد برای جلوگیری از پیامد خطرناک دخالت کند یا نهمشخص می

 .کند که منفعت آن فردی نیستی تمرکز میکند زیرا بر رفتارهایمعرفی می دوستانهنوعرا 

بودن یا شدت آگاهی از نتایج و پذیرش مسئولیت فردی افزایش این نظریه هرچه بارزمطابق با 

کند که این شوارتز مطرح می .یابد، احتمال این که هنجارهای فردی به کار بیفتند بیشتر است

و همکاران،  2)کوراندو باشند گیختهخودانتوانند ها با محاسبات آگاهانه نیست و میرویه

2414 :231). 

آنها  .شوارتز در بازیافت پرداختنددوستانۀ نوع ۀ( به بررسی نظری1111) 0و نلسن 3هوپر

هنجارهای اجتماعی، هنجارهای  تأثیر، رفتار تحت دوستانهنوع ۀمطرح کردند که بر مبنای نظری

با این  ، در بازیافتدوستانهنوعکه همانند رفتار  نشان دادند آنها .و آگاهی از نتایج است فردی

این اختالف باعث  .بودن نیست، ولی مشارکت پایین استافراد برای کاربردیاقناع که نیازی به 

از این دیدگاه  .رفتار را تغییر داد ،توان با راهکارهای شناختیشود که آیا میال میؤاین س

به  دوستانهنوعآنها هنجارهای اجتماعی  سیلۀبه وهایی است که مشکل مرکزی درک رویه

به زعم شوارتز، رویه از هنجارهای اجتماعی آغاز  .شوندهنجارهای شخصی برگردانده می

این هنجارها توسط  اند.های دیگران مهمها و ارزشنگرش دهندۀنشاناین هنجارها  .شودمی

                                                           
1. Schwartz  

2. Corando 
3. Hopper 

4 .Nielsen 
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جارهای اجتماعی توسط هر یک از ما هن اند.شوند و خیلی کلیآنها برای هدایت رفتار مجزا می

هنجارهای  آنچه .شوندشوند و به هنجارهای فردی تبدیل میدر یک سطح شخصی اقتباس می

به طور خالصه،  .فرد گره خورده است ۀکند این است که با خودپندارفردی را مشخص می

اخالقی  هاینگرشو هنجارهای فردی  هنجار اجتماعی در سطح ساختار اجتماعی وجود دارد

افراد  .ارتباط مهم دیگر در مدل بین هنجارهای فردی و رفتاری است .اندبه شدت درونی شده

شوارتز دو متغیر  .ممکن است هنجارها را درونی کنند ولی در تناسب با آنها کنش نداشته باشند

اولی آگاهی از نتایج  .دهندرفتار به هنجار را نشان می شدنتبدیلاین دو متغیر  .را شناسایی کرد

زمانی که شدت این دو متغیر قوی باشند،  .دادن مسئولیت برای آن نتایجکنش و دومی نسبت

  (.115-244: 1111و نلسن،  )هوپر کنندهنجارهای فردی رفتار را هدایت می

 
 مدل تحقیق .4شکل 

 

 
 

 تأثیرها و انتظارات دیگران بر رفتار ما خواهیم نشان دهیم که کنشدر این تحقیق می

به این  .شوندهنجارها در سطح جامعوی و در سطح فردی محرک رفتار افراد می .گذاردمی

 تأثیررفتار ما در جامعه تحت  .شوددادن به رفتار ما میپردازیم که رفتار دیگران باعث جهتمی

اجباری  تواند اجباری )رسمی( و غیرتاری میاین تنظیم رف .شودو بنا بر رفتار دیگران تنظیم می

  .رسمی( باشد )غیر

و بازیافت پسماند خانگی  محیطیزیستتحقیق عبارت است از: بین هنجارهای  ۀفرضی

 .ارتباط وجود دارد
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 تعاریف نظری هنجار

 ( هنجارها را به عنوان قوانین مشترکا1132ً) 3(، به نقل از شریف1111) 2و تروست 1کیالدینی 

و تمام  هاحالت، هاارزشها، ضوابط، قوانین، د؛ رسوم، سنتندهرفتار توضیح می شدۀبحث

( 1132) 0پپیتن .شودمعیارهای دیگر هدایت که به عنوان نتایج ارتباط بین افراد استاندارد می

 ۀکند که منظور از رفتار هنجاری این است که یک رفتار بیشتر خصیصاین نکته را اضافه می

رفتار مطلوب، هنجارها  شدۀپذیرفتهعالوه بر قوانین مرسوم  .و جمعی دارد اعی، فرهنگیاجتم

کیالدینی و تروست  .شوندقابل قبول می رفتارهای اجتماعی غیر ۀکنندشامل قوانین ممنوع

که توسط اعضای یک گروه  اندکنند که هنجارهای اجتماعی، قوانین و معیارهاییمطرح می

این هنجارها از  .کنندتار اجتماعی را بدون فشار قانونی هدایت و یا مقید میشوند و رفدرک می

شوند و مجازات انحراف از آنها کنند؛ آنها به وضوح بیان نمیکنش متقابل با دیگران ظهور می

تواند شامل انتظارات هنجار اجتماعی می .های اجتماعی است نه سیستم حقوقیدر شبکه

انتظارات دیگران با ارزش از رفتار ما؛ انتظارات ما از رفتارهای  :ا بشودجامعوی کلی از رفتار م

در مورد چگونگی  .شوددیگران و معیارهایی که از مشاهدات ما از رفتارهای دیگران ایجاد می

مطرح  انداز اول چشم .ترین تعریف را دارندواضح انداز،چشمظهور هنجارهای اجتماعی دو 

فرهنگ  بااند که که به این دلیل اقتباس شده ندبرای رفتار کند که هنجارها قوانین قراردادیمی

کند که رفتار هنجاری کارکردی است و دیدگاه جایگزین مطرح می .اندتقویت یا ارزشمند شده

 (.151-152: 1111، کیالدینی و تروست) کنددر به انجام رساندن اهداف گروه کمک می

هنجارهای  .پردازندخود به بررسی هنجارهای موقعیتی می ۀدر مطالع و همکاران 5آرتز

راجع به چگونگی رفتار در موقعیت خاص را نشان  شدهپذیرفتهموقعیتی به طور کلی باورهای 

هنجارهای  .کنند، رفتار کنندآموزند که چگونه در مسیری که دیگران رفتار میافراد می .دهندمی

و بدون اجبار  شوندکه توسط اعضای گروه یا جامعه درک می اندقوانین و ضوابطیموقعیتی 

( 2411) 3پارکس(. 23و  11: 2443، 2کنند )آرتز و دایجسترهویزقوانین، رفتار را هدایت می

رفتار گروه را هدایت  که به طور گسترده اندکند هنجارهای گروهی هنجارهاییمطرح می

                                                           
1. Cialdini 

2. Trost 
3. Sherif 

4. Pepitone  

5. Aarts 
6. Dijksterhuis 

7. Parks 
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ممکن است آشکار باشند، با دقت برای دیدن و آموزش تمام اعضای این هنجارها  .کنندمی

توانند پنهان نیز باشند که در آن انتقال مورد ولی همانند اغلب اوقات، می .آینده ثبت شده باشند

 .دارتر گروه در نقل هنجارهاستبه اعضای جدید بر مبنای توانایی و انگیزش اعضای سابقه

بررسی هنجارهای  .دارند و تغییرشان سخت است قویتأثیر  محورهنجارها  بر رفتارهای گروه

ها و هنجارهای موجود، افراد برخالف ارزش .تر از هنجارهای رسمی استرسمی مشکل غیر

به همین منظور  .شوند از هنجارها تخطی کنندشان وسوسه میبردن دستاورد فردیبه منظور باال

هنجارها به  .دنرا طراحی کردند تا رفتارهای ضد هنجاری را تنبیه کن سیستم مجازاتی هاگروه

دهند که چه چیز مناسب است یا کنند، یعنی به افراد نشان میعنوان کارکرد اطالعاتی عمل می

انتقال  .، مهم است که هنجارها به صورت درستی به افراد انتقال داده شوندمتعاقباً .نیست

رسمی به صورت شفاهی به  هنجارهای غیر .رسمی است تر از غیررسمی آسانهنجارهای 

  (.223-221: 2411)پارک،  شونداشتراک گذاشته می

 

 تحقیق روش

آماری در  ۀجامع .و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است روش تحقیق این مطالعه پیمایشی بوده

 ،تعداد کل افراد .هفت شهر تهران بوده است ۀهای ساکن در منطقاین بررسی تمامی خانواده

واحد  .(تهران هفت ۀمنطق شهرداری) است 11321 ،و تعداد کل خانوارهای آننفر  314110

لیل واحد تح .(01: 1311شود )دواس، آوری میتحلیل واحدی است که اطالعات از آن جمع

دست آوردن برای به .هفت شهر تهران بوده است ۀساکن در منطق ۀدر این بررسی، خانواد

 .بوده است 45/4سطح اطمینان این پژوهش  و از فرمول کوکران استفاده شده  ،حجم نمونه

 1312تا دوم آبان ماه  1312مهر  20پرسشنامه از تاریخ  044و  نفر بوده 23/312حجم نمونه 

 ؛شده استای استفاده گیری خوشهدر این بررسی از روش نمونه .یل شده استروز تکم 1در 

این روش  .ایران تهیه شده است دانشجویانهفت از مرکز افکارسنجی  ۀمنطق ۀهای نقشبلوک

از  هادادهبرای پردازش و تحلیل  .(210: 1311شود )دالور، برای مناطق وسیع استفاده می

االت ؤاز جمالت و س ،بردن اعتباردر این بررسی برای باال .ه استاستفاده شد SPSSافزار نرم

های دیگر استفاده شده است و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده مشابه در پرسش

 3/4و برای متغیر رفتار پسماند،  55/4 محیطیزیستمیزان آن برای متغیر هنجارهای  که کردیم

 .شده است

http://region7.tehran.ir/Default.aspx?tabid=98
http://region7.tehran.ir/Default.aspx?tabid=98
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 تعریف متغیرها

 محیطیهنجارهای زیست الف(
رفتار  .کنندکه فرد بنا بر آنها رفتار می اندهاییمنظور ما از هنجارهای اجتماعی خصیصه

هنجاری در این تحقیق، رفتاری فرض شده است که فرد آن را بنا بر رفتار دیگران تنظیم کرده 

  .(1ول شده است )جدساخته استفاده محقق ۀبرای بررسی هنجارها از چهار گوی .است
 

 های هنجارهای محیط زیستی نسبت به بازیافت. توزیع فراوانی گویه4جدول 

 گویه
 فراوانی 

 درصد
 بی پاسخ کامالً مخالف مخالف بی نظر موافق کامالً موافق

 میانگین

 از پنج

نسبت به تفکیک زباله از مبدأ 

 احساس مسئولیت اخالقی دارم.

 11 0 1 04 152 114 تعداد
21/0 

 1/2 1 3/2 14 31 05 درصد

های خود را همسایگان من زباله

 کنند.از مبدأ تفکیک می

 23 01 111 121 30 12 تعداد
243/2 

 1/5 12 5/21 3/04 5/1 0 درصد

های افراد زیادی در جامعه زباله

 کنند.خود را از مبدأ تفکیک می

 13 00 111 121 25 21 تعداد
33/2 

 3/0 11 5/21 32 3/12 3 درصد

تفکیک زباله از مبدأ برای من 

 یک اجبار )بدون( قانون است.

 13 15 03 33 121 115 تعداد
33/3 

 3/0 1/3 1/11 3/11 3/32 1/21 درصد

 

 یک و چهار به هنجارهای فردی پرداخته ۀبه هنجارهای اجتماعی و در گوی ،دو و سه ۀگوی در

از بسیار  هاۀ پاسخدامن .برای این منظور از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شده است .شد

 .پاسخگویان یک و حداکثر آن پنج بوده است ۀحداقل نمر .موافق تا بسیار مخالف بوده است

نسبت به بازیافت را شکل  محیطیزیستفوق شاخص متغیر هنجارهای  ۀمیانگین چهار گوی

 .است داده
 

 درصد توزیع فراوانی متغیر هنجارهای محیط زیستی. 2جدول 
 پایین متوسط باال متغیر

 1/12 1/51 1/32 درصد

 

 ب( بازیافت پسماند خانگی
با انجام بازیافت و مدیریت پسماند،  .شودمحسوب می محیطیزیسترفتار پسماند نوعی رفتار 

به رفتارهایی  محیطیزیسترفتارهای  شود.میمختلف از محیط زیست حفاظت  یبه انحا

زنند یا حتی برای محیط کند که به کمترین میزان ممکن به محیط زیست آسیب میاشاره می
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کند که رفتارها و مطرح می 2زین .(341: 2441، 1)استگ و ولکزیست فایده هم دارند 

کنند و نیازهای نسل که به محیط زیست توجه می اندهاییپایدار در عملکرد، کنش هاینگرش

)زین و  است محیطیزیستبازیافت هم رفتاری  .کشندکنونی و آینده را به تصویر می

از نظر عملیاتی، این متغیر شامل بررسی رفتار خانواده با پسماند  (.03: 2412همکاران، 

اگر این کار را  ؟کنندتفکیک میتر را از هم ها پسماند خشک و این که آیا خانواده :شودمی

هر چند وقت یکبار و  ؟کنندرا تفکیک می یک دهند، از بین پسماندهای خشک کدامانجام می

ساخته و ققمح ۀبرای سنجش بازیافت پسماند خانگی از هفت گوی ؟دهنداین کار را انجام می

  .(0و  3 است )جدولده از رفتار پسماند خانواده در لندن استفاده ش ایچهارگزینهیک پرسش 
 

 های رفتار محیط زیستی. توزیع فراوانی گویه9جدول 

 هاگویه
 درصد    

 فراوانی
 میانگین پاسخبی خیر به ندرت اکثر اوقات بله

 کنم.تر جدا میپسماند خشک را از 
 10 25 140 33 110 تعداد

13/2 
 5/3 3/12 22 3/1 02 درصد

 کنم.آوری میجمعزبالۀ کاغذی را جدا 
 12 32 25 04 243 تعداد

13/2 
 3 11 3/12 14 1/51 درصد

 کنم.ای را جدا میزبالۀ شیشه
 15 10 30 32 115 تعداد

1/2 
 1/3 5/23 5/11 1 3/02 درصد

 کنم.زبالۀ فلزی را جدا می
 15 11 13 32 120 تعداد

21/2 
 1/3 5/20 1/21 1 01 درصد

 کنم.جدا میزبالۀ نان خشک را 
 11 34 33 22 340 تعداد

50/3 
 1/2 5/3 3/1 5/5 32 درصد

 گذارم.ها و پسماندها را در ساعت مقرر بیرون میزباله
 12 54 02 50 202 تعداد

25/3 
 3 5/12 5/14 5/13 5/24 درصد

 گذارم.زباله ها و پسماندها را در محل مقرر می
 13 21 20 23 343 تعداد

51/3 
 3/3 3/3 2 1/2 1/32 درصد

 

 . توزیع فراوانی میزان بازیافت1جدول 
 میانگین درصد فر اوانی هاگزینه

 12 01 کنم.تا آنجا که بتوانم بازیافت می

45/3 

 3/15 21 .دهم، ولی نه در حد الزمبازیافت انجام می

 5/13 34 دهم.بازیافت کم انجام می

 00 132 دهم.اصالً بازیافت انجام نمی

 3/11 05 پاسخبی

                                                           
1. Steg & Vlek 

2. Zain 
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بیشترین  ۀنمر .و هرگز ها عبارت بود از: همیشه، اغلب اوقات، به ندرتگویه پاسخ دامنۀ

میزان بازیافتی که افراد  ایچهارگزینهدر پرسش  .مشارکت چهار و کمترین یک بوده است

یک را به خود  ۀنمر ،چهار و کمترین ۀبیشترین بازیافت نمر .دهند پرسیده شدانجام می

 شاخص رفتار بازیافت را شکل داده ای،چهارگزینهال ؤها و سمیانگین گویه .اختصاص دادند

تفکیک کمتر  دهندۀنشانتفکیک بیشتر زباله و میانگین کمتر  دهندۀنشانمیانگین باالتر  .است

 .بوده است

 

 نتایج تحقیق

شناسی مطرح شد روش : همان طور که در بخشمحیطیهنجارهای زیستالف( وضعیت 

محیطی است که با چهار گویه سنجیده شده متغیر مستقل تحقیق، متغیر هنجارهای زیست

 .دهددرصد فراوانی و میزان موافقت و مخالفت با هر گویه را نشان می 1جدول  .است

در کل  .اول است ۀمربوط به گوی پیداست، باالترین فراوانی 1طور که از جدول همان 

هم نسبت  %14احساس مسئولیت اخالقی دارند؛  مبدأنفر( نسبت به تفکیک زباله از  332) 10%

اند؛ میانگین این گویه نفر هم با این گویه مخالفت کرده 13یعنی  %3/3؛ ندنظربه این مسئله بی

افراد نسبت  %04اند؛ تقریباً نفر( با دومین گویه موافق بوده 54) %5/12 .از پنج بوده است 21/0

اند؛ میانگین این افراد نیز با این گویه به نوعی مخالفت کرده %5/01اند؛ نظر بودهبه این گویه بی

های خود را زباله ،افراد عقیده دارند که افراد زیادی در جامعه %3/23 .بوده است 243/2گویه 

اند که افراد لف این بودهمخا %5/04اند؛ نظر بودهنسبت به این مسئله بی %32کنند؛ تفکیک می

تقریباً  .بوده است 33/2کنند؛ میانگین این گویه های خود را تفکیک میزیادی در جامعه زباله

افراد هم نسبت به این  %3/11یک اجبار است؛  مبدأپاسخگویان تفکیک زباله از  %21برای 

یست؛ میانگین این گویه پاسخگویان هم این کار یک اجبار ن %2/15اند؛ برای نظر بودهگویه بی

 .بوده است 33/3

را بر  محیطیزیستتحقیق، هنجارهای  متغیر مستقل 2بیشتر، در جدول به منظور فهم 

نفر( افراد هنجارهای  131) %1/32به طور کلی، . ایمحسب میزان شدت آن نشان داده

ارهای نفر( هنج 243) %1/51داشتند، کمی بیش از نصف افراد یعنی  قوی محیطیزیست
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نفر( ضعیف بوده  51) %1/12این شاخص در نسبت به بازیافت متوسط و  شانمحیطیزیست

 .است

مطرح شد،  شناسیروش: همان طور که در بحث ب( وضعیت بازیافت پسماند خانگی

توزیع  3جدول  .سنجیدیم ایچهارگزینهبازیافت پسماند خانگی را با هفت گویه و یک پرسش 

 .دهدفت پسماند خانگی را نشان میمتغیر بازیا فراوانی

افراد دائم یا اغلب اوقات این کار  %2/13 .است بیشترین فراوانی مربوط به آخرین گویه

دهند؛ میانگین این گویه یا به ندرت انجام می انجام ندادهاین کار را  %3/13؛ دهندانجام میرا 

های دائمی یا اغلب اوقات زباله صورت بهیا  ،%3/50به طور کلی  .از چهار شده است 51/3

یا به ندرت انجام  دهندانجام نمییا اصالً این کار را  %3/02کنند؛ خشک و تر را تفکیک می

افراد به صورت دائمی  %1/21 .از چهار است 13/2تر خشک از  ۀدهند؛ میانگین تفکیک زبالمی

های پاسخگویان یا اصالً زباله %3/35کنند؛ های کاغذی خود را جدا مییا اغلب اوقات زباله

 13/2دهند؛ میانگین این گویه کنند یا به ندرت این کار را انجام میکاغذی خود را تفکیک نمی

یا اغلب اوقات جدا  یا دائماًای خود را های شیشهاز پاسخگویان زباله %3/50 .از چهار است

 1/2این گویه از چهار،  ۀ؛ نمردهندانجام میگاه یا به ندرت این کار را آنها هیچ %02کنند؛ می

های فلزی خود را جدا نصف پاسخگویان یا به صورت دائمی یا اغلب اوقات زباله .شده است

ند؛ میانگین پاسخ به این گویه کنتفکیک میآنها را یا به ندرت  گاههیچآنها  %3/02کنند؛ می

پاسخگویان یا به صورت دائمی یا اغلب اوقات نان خشک  %5/11 .از چهار شده است 21/2

دهند؛ میانگین به ندرت یا این کار را انجام مییا  گاههیچیا  افراد 5/13کنند؛ خود را تفکیک می

های خود را در لب اوقات زبالهیا اغ پاسخگویان دائماً %30 .از چهار بوده است 50/3این گویه 

های خود را در ساعت از آنان یا هرگز یا به ندرت زباله %23گذارند؛ ساعت مقرر بیرون می

باالترین میانگین در  .از چهار بوده است 25/3میانگین این گویه  ۀگذارند؛ نمرمقرر بیرون می

ترین میانگین برای پایین دادن پسماندها در محل مقرر وبرای قرار محیطیزیسترفتارهای 

کردن پاسخگویان را نشان توزیع فراوانی میزان بازیافت 0جدول  .تفکیک پسماند فلزی است

 .دهدمی

اند که تا جایی که بتوانند پاسخگویان پاسخ داده %12شود، همان طور که مشاهده می

دهند ولی نه در حد میاند که بازیافت انجام آنها پاسخ داده %3/15 .دهندبازیافت انجام می
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 پاسخگویان %00 .اندرا انتخاب کرده «دهمبازیافت کم انجام می» ۀ آنها گزین %5/13 .الزم

 .که بیشترین درصد است دهنداند که اصالً بازیافت انجام نمیگفته

در بودن بازیافت پسماند خانگی را میزان زیاد یا کم ،0و  3های جداول با استفاده از داده

بسیار  شانخانگینفر( بازیافت پسماند  243) %1/54به طور کلی،  .کردیم بندیطبقه 5 جدول

افراد بازیافت  %3/0فقط  و در حد متوسط شانخانگینفر( بازیافت پسماند  123) %1/04باال، 

باال و  شانمحیطیزیسترفتار  %2/11یعنی نزدیک به  ؛ضعیف بوده است شانخانگیپسماند 

 .شوداین متغیر در سطح خوبی ارزیابی می .متوسط بوده است
 

 . درصد توزیع فراوانی متغیر بازیافت پسماند خانگی2جدول 
 پایین متوسط باال بازیافت پسماند خانگی

 3/0 1/04 1/54 درصد

 

: برای بررسی این و بازیافت پسماند خانگی محیطیزیستج( ارتباط بین هنجارهای 

ای چرا که هر دو متغیر در سطح فاصله .ایمهمبستگی پیرسون استفاده کردهرابطه از ضریب 

 .دهدمیزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را نشان می 2جدول  .اندسنجیده شده
 

 های آماری ضریب همبستگی پیرسون. خالصه شاخص 6 جدول
 سطح معناداری 2R (R)مقدار آزمون  متغیر مستقل متغیر وابسته

 444/4 11/4 302/4** هنجار محیط زیستی نسبت به بازیافت بازیافت پسماند خانگی

 

نسبت به بازیافت و  محیطیزیست، بین هنجارهای پیداست 2همان طور که از جدول 

جهت این رابطه مثبت است، به این  .ارتباط وجود دارد 41/4در سطح  محیطیزیسترفتارهای 

 .بیشتر است محیطیزیستقویتر باشد، رفتارهای  محیطیزیستکه هر چه هنجارهای  امعن

از بازیافت  %11 محیطیزیستهنجارهای  .شودشدت این رابطه نسبتاً متوسط ارزیابی می

 .کندپسماند خانگی در این منطقه را تبیین می
 

 گیریبحث و نتیجه

که پایداری را های اکولوژیکی و تهدیدات پایداری در قرن بیستم، این فرض محدودیت

این تصور که (. 231: 2443)یورک و همکاران،  مسئله است به چالش گرفتبی محیطیزیست

 24قرن  محیطیزیستهای تفکر سطوح مصرف با تخریب محیط زیست ارتباط دارد از پایه
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که محیط زیست چیزی  ائلود انرژی و منابع، این مسکمب آثاربه  سیشناجامعه ۀعالق .است

توانند پیامدهای جامعوی داشته می محیطیزیستبیش از سایر مسائل اجتماعی است، تغییرات 

 1)دانلپ را شدت بخشید توانند بر محیط زیست اثر داشته باشندهای انسانی میو فعالیت باشند

شناسی محیط زیست، تخریب محیط زیست به در جریان اصلی جامعه (.332: 2442و مارشال، 

، 2)باتل قرن بیستم دیده شد داریسرمایهعنوان پیامد ذاتی پویایی اجتماعی تمدن صنعتی 

کلی و چندگانه،  محیطیزیستشهری باعث مسائل  ۀهای اخیر توسعدر سال (.342: 2443

در بین رویکردهای متعدد، بازیافت  .است مانند کمبود منابع و کمبود فضا برای دفن شده

متعددی بر مشارکت در  عوامل (.5: 2412، 3)چن کارا برای کاهش مسئله است ایهشیو

در این پژوهش به بررسی بازیافت پسماند خانگی و هنجارهای  .های بازیافتی اثر دارندبرنامه

ی متغیرها را های آمارخالصۀ شاخص 3در جدول  .محیطی پرداختیمزیست-اجتماعی

-محیطیپیداست شهروندان منطقۀ هفت هنجارهای زیست 3همان طور که از جدول  .ایمآورده

 .باال بوده است مبدأتفکیک زباله از  هایمیزان مشارکت آنها در برنامه داشتند و قوی اجتماعی

رتباط قوی ولی این ا .بین دو متغیر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد همچنین دریافتیم که

از بازیافت پسماند خانگی را عوامل دیگر بیرونی و درونی تبیین  %14نزدیک به  .نیست

 .کنندمی
 های آماری متغیرها. شاخص7جدول 

 انحراف معیار میانگین حداقل و حداکثر نمره متغیر

 21/4 33/3 5-1 هنجارهای محیط زیستی

 23/4 41/3 0-1 بازیافت پسماند خانگی

 

تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین هنجارهای اجتماعی و نتایج 

یید أتحقیق حاضر را ت ۀدیگری نیز یافت هایپژوهش .بازیافت پسماند خانگی وجود دارد

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید کرد که در سوئد نیز پذیرش 2412) 0میافوتزیاوا .کنندمی

( مطرح کرد که هنجارهای 1111) 5برات .ترین دلیل بازیافت استهنجارهای قانونی اصلی

اثر  ، بر رفتار افرادهنجارهای فردیبه صورت غیر مستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر  ،اجتماعی

                                                           
1. Dunlap 

2. Buttle 

3. Chen 
4. Miafodzyeva 

5. Bratt 
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های بازیافت ( در تحقیق خود در مورد مشخصه2414) و دیگران 1ویسکوزی گذارند.می

 .دارند تأثیر محیطیزیستکه هنجارهای فردی بر رفتار  ندهای پالستیکی آب، مطرح کردبطری

 محیطیزیستبر رفتار  محیطیزیستیافت که هنجارهای درخود  ۀ( در مقال1111) 2ویدگرن

که هنجارهای فردی بر رفتار  ندکرد ( نیز مطرح2442) 0و گارویل 3نوردالند .دارند تأثیر

( هنجارها بر بازیافت پسماند خانگی 2411و دیگران ) 5تانبه زعم  و اثر دارند محیطیزیست

هفت شهر تهران نیز  ۀدر این تحقیق نشان دادیم بین این دو متغیر در منطق .گذارندمی تأثیر

با بازیافت  تبطهنجارهای مر تحقیق پیش نشان داد که در صورت برقراری .ارتباط وجود دارد

این قضیه باعث ایجاد  .یابدافزایش می مبدأپسماند خانگی، میزان مشارکت در تفکیک زباله از 

شوند و تر میای، هنجارها قویشود، بدین گونه که با مشارکت عدهیک روند رو به رشد می

نتیجه بازیافت  شوند، درترغیب می مبدأدیگر کنشگران نیز به مشارکت در تفکیک از 

رفتن هنجارهای خود باعث باال ،این افزایش بازیافت پسماند .یابدپسماندشان افزایش می

این  .شود و باز شاهد افزایش بازیافت پسماند خانگی هستیمدر این زمینه می محیطیزیست

ای که همواره یک وضعیت رو به رشد در هنجارهای تواند ادامه بیابد به گونهرویه می

شویم که متوجه می ،گرفتهبنا بر تحقیق صورت داشته باشیم.و میزان مشارکت  محیطیزیست

 محیطیزیستهنجارهای  ،های بازیافتییکی از راهکارهای افزایش میزان مشارکت در برنامه

به عالوه، تحقیق فوق لزوم بررسی عوامل دیگر  .ولی این متغیر به تنهایی کارا نیست است.

 .است ر بازیافت پسماند خانگی را به ما نشان دادهب تأثیرگذار

 

 تحقیق هایپیشنهاد

و حل آنها نیازمند مشارکت اجتماعی  اندمشکالتی جامعوی محیطیزیستامروزه مشکالت 

و  به طور عام محیطیزیستمشکالت  ،بدون همت افراد جامعه است.تمامی اقشار جامعه 

گرفته متوجه تحقیق صورت بر بنادر عین حال،  .شودخاص، رفع نمی طوربه مشکل پسماند 

، بر بازیافت %11زیادی،  نسبتاًنسبت به بازیافت به میزان  محیطیزیستشدیم که هنجارهای 

                                                           
1. Viscusi 

2. Wiidegeren 

3. Nordlund 

4. Garvill  

5. Thanh  
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 ،حقوقی و ملی ،توان با اقداماتی در سطح ساختاریدر این زمینه می .دارند تأثیرپسماند خانگی 

های نمایش و نشان دادن مشارکت افراد در رسانهمیزان بازیافت پسماند خانگی را افزایش داد: 

 ؛ای و ملیدادن نسبت به این موضوع در سطح رسانهآگاهی تلویزیون؛گوناگون بخصوص 

دادن به افراد در سطح خانوارها از طریق افرادی که نسبت به این موضوع آگاهی و آگاهی

های نند برگزاری جشندر اماکن عمومی ما کنندهمشارکتتشویق افراد  ؛مشارکت دارند

افزایش حس تعلق افراد به  ؛هادر اماکن عمومی مانند پارکو ای در روزهای تعطیل منطقه

 هایالزامایجاد  ؛آنها بر یکدیگر از طریق رسانه و بروشورهای تبلیغاتی تأثیرگذاریجامعه و 

افت پسماند حقوقی و قانونی بیشتر در این زمینه، پیگیری حقوقی و قانونی نسبت به بازی

 .خانگی و غیره

 

 منابع

بررسری و   .(1312نوده، محمد، لیال صیاد بیدهندی، حسین کالنتری خلیل آباد، محمد میرره ) اسکندری
سومین همرایش ملری مردیریت پسرماند،      .های مکانی تولید زباله در شهر تهرانتحلیل وابستگی

 / مقاله در همایش.331-313، صص 1فصلنامۀ مدیریت پسماندها، شمارۀ 
مردیریت   .CDMمدیریت پسماند برا اسرتفاده از اعتبرارات جهرانی در قالرب      .(1312پیرهادی، نجمه )
 / مقاله در همایش.121-120، صص 1، شمارۀ پسماندها

محیطی زنان در توسرعۀ پایردار شرهر.    جایگاه دانش زیست .(1311نژاد، حسین، فاطمه جاهدی )حاتمی
 / مقاله در مجله.54-55، صص 15، سال نهم، شمارۀ هاماهنامۀ شهرداری

ارزیابی تأثیرات اجتماعی تفکیک زباله از مبدأ )مطالعۀ مروردی منطقره یرک     .(1311درویشی، یوسف )
عالی علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری نامۀ کارشناسی. مرکز آموزش . پایانشهرداری تهران(
 شهرداری تهران.

 . تهران: انتشارات رشد.احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی .(1311دالور، علی )
 . ترجمه: هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.پیمایش در تحقیقات اجتماعی .(1311دواس، دی. ای )

بررسی میزان آگاهی و نگرش  .(1311عصومی، رمضانعلی خمیرچی )ساده، محمدجواد، فهیمه جمالی م
فصرلنامۀ علمری   . 11شهرستان سبزوار در رابطه با بازیافت مواد زاید جامد در سال  2زنان منطقۀ 

، پژوهشی کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمرانی سربزوار  
 .13-1، صص 1سال پانزدهم، شمارۀ 

بررسری نقرش مردیریت پسرماند برر انتشرار        .(1312اهلل محمودخانی )محمدی، عبدالعلی، روحصاحب
سرازمان   :تهرران  .ای. مجموعه مقاالت سرومین همرایش ملری مردیریت پسرماند     گازهای گلخانه

 .103 -121صص  ،زیستسازمان حفاظت محیط، های کشورها و دهداریشهرداری



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   230 

 
بررسی میزان کراهش پسرماندهای    .(1312حمد عامری، سهند جرفی )صالحی، سعید، مهدی فرزادکیا، ا

. دهمرین همرایش ملری    اندازی کارخانرۀ کمپوسرت شرهر خمرین    ارسالی به مرکز دفن در اثر راه
 آبان. 14الی  1بهداشت محیط، همدان، 

بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت  .(1312فر )صالحی، صادق، زهرا همتی گویمی، غالمرضا خوش
 های خانگی در مازندران. انتشارات دانشگاه عالمه.الهزب

های خرانگی در  بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله .(1312صالحی، صادق، غالمرضا خوشفر )
 . 205-242، صص 15، شمارۀ ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعیفصلنامۀ برنامهمازندران. 
. چهرارمین همرایش   پسماندهای شهری استان گلسرتان بررسی فرایند مدیریت  .(1313عباسوند، مریم )

های کشور، سازمان حفاظت محیط ها و دهداریسازمان شهرداری -ملی مدیریت پسماند، مشهد 
 زیست.

آموزش و نقش کلیدی آن در  .(1313مقدم )مقدم، سیدمحمدرضا، اعظم قاسمعلی، سیدبهنام علویعلوی
، دورۀ جدید بهار، شرمارۀ  انسان و محیط زیستران. مدیریت صحیح جامع مواد زاید جامد در ای

 . 23 -10، صص 13، پیاپی 2
اصول و مبانی اسرتراتژی پایردار در مردیریت پسرماندهای ایرران. سرومین        .(1312عمرانی، قاسمعلی )

 .32-23، صص 1، شمارۀ مدیریت پسماندهاهمایش ملی پسماند، 
مبردأ پسرماندهای جامرد شرهری و راهکارهرای       بررسی وضعیت تفکیرک از  .(1314نیا، علیرضا )فاتح

 ارشد، دانشگاه تهران. نامۀ کارشناسی. پایانشهرداری تهران 5افزایش مشارکت مردمی در منطقۀ 
 . ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: نشر مرکز.پیامدهای مدرنیته .(1314گیدنز، آنتونی )

و سیستم ها مدیریت پسماند جامرد   پیشنهاد استراتژی .(1312مدنی شاهرودی، همایون جواد نصیری )
 .121-121، صص 1. شمارۀ مدیریت پسماندهاشهری برای تهران، 

پسرماندهای   آوریجمعطرح مکانیزاسیون . (1315)مدنی شاهرودی، همایون رضا، ابوالفضل ابراهیمی 
 .ریرزی شرهری  سومین همایش ملی مدیریت پسرماند و جایگراه آن در برنامره    .جامد شهر تهران

 .سازمان بازیافت و تبدیل مواد، تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران
بررسی میرزان آگراهی، نگررش و     (.1314مسگراف، حیدر، حسن صادقی، علی جعفری، رضا داوودی )

. چهرارمین همرایش ملری    عملکرد مردم در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد شرهری کرمانشراه  
 شهید صدوقی یزد.  بهداشت، یزد، دانشگاه علوم پزشکی 

مدیریت پسماند در حقوق ایران و فرانسه: )با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها  (. 1312مشهدی، علی )
 .221-220، صص 1، شمارۀ مدیریت پسماندها(. 1313مصوب 

محیطری  های جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در آموزش زیستروش .(1314مالزاده، نسرتن )
. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسری محریط   سازیهای ظرفیتی راهکارو ارائه

 زیست، انجمن مهندسی محیط زیست ایران.
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بررسی فرایند مدیریت پسماند در ایرران   .(1312سید مجید ) ،داوری ؛هادیافراسیابی،  ؛نورپور، علیرضا
 .243، گزارش شمارۀ مدیریت فناوری اطالعات و مرکز اسنادو جهان، 
از  RDF بررآورد پتانسریل تولیرد   . (1312رضرا )  ،جلوس جمشیدی ؛رضاعبداهلل زاده،  ؛هراتی، امیرناصر

. سومین همایش ملی مردیریت پسرماند، مردیریت    ها دفن ایرانپسماندهای بازکنی شده در مکان
  .111-111پسماندها، صص 
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