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 ی علّیپراکنی در ایران با رویکرد تحلیل الیهبررسی رفتار زباله

  3زهرا نوری، 2اسماعیل مزروعی نصرآبادی، 1محسن نیازی

 02/08/1401تاریخ پذیرش:  10/08/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ا ی مدرن است. دنیای امروز بهای کنونی دنیای پرمخاطرهزیست و حفاظت از آن یکی از دغدغهمحیط

زیست نبوده بلکه همواره باعث تشدید های فراوان نه تنها قادر به حل مشکالت محیطوجود پیشرفت

پراکنی در جنگل، ساحل، اماکن و معابر عمومی به عنوان یکی از وخامت آن نیز شده است. زباله

کور ی مذرود. هدف از مطالعهشمار میی ایرانی بهمحیطی از مسایل مهم جامعهمعضالت زیست

ی علّی و سناریونویسی است. در پراکنی با رویکرد تحلیل الیهی زبالهگیری مسئلهبررسی علل شکل

اند، در ی اجتماعی شدهگیری این مسئلههایی که باعث شکلاین رویکرد، پژوهشگر با تحلیل الیه

کیفی و اکتشافی ی مزبور برآمده است. بدین منظور، با استفاده از روش ی علل مسئلهجستجوی ریشه

زیست و جامعه ی محیطمتخصص و کارشناس حوزه 15ی عمیق، کارگیری تکنیک مصاحبهو با به

 4ها، نظرات آنها در قالب مورد مصاحبه قرار گرفته و پس از استخراج مطالب و تحلیل تم مصاحبه

های با کمک گفتمان جدول با عناوین لیتانی، علل سیستماتیک، گفتمان و کنایات ارایه گردیدند. سپس

های مهم شناسایی شده و در ملت به عنوان پیشران –ملت و ملت  –گفتمان شکاف دولت  2موجود، 

سناریو در قالب نموداری ارایه  4ی سناریوهای احتمالی مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت ارایه

 قرار گیرند. های مسئولین جامعه مورد توجه سازیتوانند در تصمیمشدند که می

ی ملت، سناریو نویسی، تحلیل الیه -ملت، شکاف ملت  -پراکنی، شکاف دولت زباله: واژگان كلیدي

 علّی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
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 مقدمه و بیان مساله

توجهی شناسی است و مباحث قابلاصطالح سرمایه، یکی از مهمترین موضوعات در جامعه

ی فرهنگی ی اقتصادی، سرمایهرمایهتوان به سمیاند که از آن جمله گرفتهحول محور آن شکل 

ی ی اجتماعی و سرمایه فرهنگی، صرفاً در ارتباط با جامعهی طبیعی اشاره کرد. سرمایهو سرمایه

-ای از کاالها و خدمات ارزشمند محیطی طبیعی مجموعهگیرند، اما سرمایهانسانی شکل می

(. با توجه به مفهوم 38: 1991، 2و دالی1کند )کاستانزاگان فراهم میزیست را برای دستیابی آیند

ی پایدار گردد که پیامد حفاظت از آن توسعهای ارزشمند تلقی میزیست سرمایهفوق، محیط

کند که به نیازهای ی پایدار توانایی پایدارسازی توسعه تعریف شده و ادعا میاست. توسعه

گوید مین نیازهایشان پاسخ میاکنون بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده برای تأ

ی زیست به مثابه یکی از ابعاد توسعه(. بنابراین حفاظت از محیط10: 2005و همکاران،  3)رابرت

شناسی تبدیل شده های گوناگون از جمله جامعهپایدار مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه

شود که از زیست میمحیطزیست شامل تمامی رفتارهای مراقبتی از است. حفاظت از محیط

 پراکنی اشاره کرد. زیست از حیث زبالهتوان به حفاظت از محیطها میی آنجمله

داری که، با افزایش جمعیت و سیل مهاجرت به شهرها و به تبع آن زندگی در عصر سرمایه 

لید زباله (. تو38: 1978، 4شود )وبلنگرایی، به مثابه ارزش شناخته میی وبلن، مصرفبه عقیده

شود. در این میان، کشورهای جهان سوم به دلیل عدم یکی از مسایل اصلی جوامع قلمداد می

-( نسبت به کشورهای توسعه5کشور 129در میان  120ی آوری کمتر )رتبهیافتگی و تابتوسعه

د آن ی نرخ شهرنشینی به مثابه یکی از عوامل اقتصادی و پیامیافته با مشکالت متعددی در زمینه

رو هستند. اما موضوعی که بحث چنین دفع زباله روبهآوری زباله، تفکیک، بازیافت و همجمع

سازد، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در می شناختی مرتبطپیرامون زباله را به مباحث جامعه

 توسط بومیان و گردشگران در اماکن و معابر عمومی است. رها سازی زباله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Costanza 
2 . Daly 

3 . Robert 

4   . Veblen 
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گران از مسایلی است که شهرهای زیارتی و توریستی وسط بومیان و گردشپراکنی تزباله

پراکنی در اماکن و معابر عمومی از منظر رو ساخته است. زبالهای روبهرا با مشکالت عدیده

زیست به شمار رفته و باعث ی محیطزیباشناختی، بهداشتی و اجتماعی، آسیبی جدی درحوزه

؛  870: 2008و همکاران،  1کورتشود. )دیی محیط میی ملی برای پاکیزگصرف بودجه

(، روزانه 26: 1395میلیون نفر )آمار،  80( ایران با جمعیتی حدود 2602: 2011، 2اوجدوکن

ها توسط ( بسیاری از این زباله1398کند )خبرگزاری میزان، تن زباله تولید میهزار 50

گردند. اما آوری میولتی و عمومی جمعنیروهای خدماتی شهرداری از درب منازل و اماکن د

های مذکور به برخی دیگر توسط برخی افراد در محیط رها شده و منشأ مخاطرات و آسیب

 روند. شمار می

ی آن پراکنی در جهان انجام شده، که بیانگر جایگاه ویژهی زبالهتحقیقات متعددی در زمینه

پراکنی را به دو گروه فعال و منفعل بالهگران زدر ادبیات است؛ برای مثال، برخی پژوهش

دهند و اند: افرادی که مستقیماً زباله را در محیط رها کرده و به مسیر خود ادامه میتقسیم کرده

اند رها کرده و در زمان ترک محل، آن را افرادی که زباله را در نیمکتی که روی آن نشسته

و  3شوند )سیبلیپراکنان را شامل میدرصد زباله پراکنان منفعل بیشتریندارند. که زبالهبرنمی

-پراکنان را افراد سیگاری دانسته که ته%( زباله 65(. برخی دیگر، اکثریت )415: 2003، 4لیو

-گران نسبت سنی و جنسیتی زبالهسازند. این پژوهشسیگارهای خود را در محیط رها می

و همکاران  6(. کراوس1: 2011و همکاران،  5اند )شولتزپراکنان را نیز مورد بررسی قرار داده

اند )کراوس و پراکنی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهقانون هنجاری، زباله 3نیز در قالب 

(. کالرک و همکارانش به سختی حمل زباله تا رسیدن به اولین سطل 109، 1976همکاران، 

( و 27: 1972و همکاران،  7کالرکاند )پراکنی در محیط پرداختهزباله به مثابه علت زباله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . De Kort 
2 . Ojedokun 

3 . Sibley 

4 . Liu 

5 . Schultz 

6   . Krauss 

7 . Clark 
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و همکاران به نقش باورهای مذهبی در کاهش بروز رفتارهای زباله پراکنانه اشاره  1الخطیب

و همکاران به سه عامل  2(، عالوه بر این، الموسی449: 2009اند )الخطیب و همکاران، کرده

اند )الموسی و شاره کردهپراکنانه اگیری رفتار زبالهمحیطی، اجتماعی و فردی در شکلزیست

محیطی و بروز رفتارهای های زیست( و نیز عضویت در سازمان235: 2017همکاران، 

در پژوهش خود به آن دست  4و گارسیا والناس 3پراکنی نتیجه ای است که تارگلرضدزباله

ما با (  ا18: 2009و تارگلر و همکاران،  209: 2012، 6و گارسیا والناس 5اند. )تارگلریافته

وجود آورده مطالعات چندانی در این زمینه صورت پراکنی در ایران بهوجود مشکالتی که زباله

اند. در این مطالعات، نگرفته است و تنها چند اثر پژوهشی پیرامون موضوع مذکور یافت شده

ی شکسته ی پنجرهنظمی اجتماعی و در قالب نظریهپراکنی به صورت شاخصی از بیزباله

(، متاثر از عادت، گمنامی، فقدان امکانات، محیط 17: 1396وزجاییان و سعادتی چافی، )فیر

مسئولیتی فرد )فیروزجاییان و غالمرضازاده، آگاهی، ضعف کنترل هنجاری و بیکثیف، عدم

 ( مورد توجه قرار گرفته است. 123: 1394؛ فیروزجاییان و غالمرضازاده، 95: 1395

پراکنی ت فوق به علل و عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر زبالهبا توجه به اینکه مطالعا

های فرهنگی حاکم بر رفتار مذکور پرداخته است. در این ها و ریشهبدون توجه به گفتمان

-محیطی و به طورخاص زبالهپژوهش ضروری است تا با بررسی شرایط کنونی رفتارهای زیست

های موجود اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، گفتمان پراکنی از حیث علل فردی، اجتماعی، محیطی،

های کشور را در ی فرهنگی آن را در جامعه مورد بررسی قرار داده تا بتوان ظرفیتو ریشه

جهت فراهم آوردن آسایش و رفاه بومیان و گردشگران، جذب بیشتر گردشگر و همچنین توقف 

استا، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ی افراد افزایش داد. در این رپراکنانهرفتارهای زباله

ی زیست در ایران و ارایهی محیطپراکنی از نظر خبرگان و کارشناسان حوزهبررسی رفتار زباله

راهکارهایی به منظور مقابله با این رفتار است تا بتوان با ترسیم سناریوهای ممکن و محتمل به 

 ی اجتماعی در آینده پرداخت.کنترل این مسئله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Al khatib 

2. Al Mousa 

3 . Torgler 

4 . García-Valiñas 

5 . Torgler 

6 . García-Valiñas 
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 رچوب مفهومیچا

خاکروبه و آشغال معنی شده است، و تمایزی بین انواع « زباله»ی در فرهنگ فارسی معین واژه

های متنوعی برای زباله وجود دارد که در زباله صورت نگرفته است. اما در زبان انگلیسی واژه

litterبین آنها 
قطعات جامد  شوند. بهها رها میهایی است که در برخی مکانبه معنی زباله 1

رگ اتومبیل، هواپیما و حتی های بزسیگار، پوست شکالت و بخشدورریختنی ازقبیل ته

2ها شده و به عمل رها کردن آن در اماکن و محلهای فضایی، زباله گفته سفینه
littering  اطالق

ر مورد توجه قرا شوند، دو موضوعها توسط افراد در محیط رها میشود. زمانی که زبالهمی

: 2012، 3پراکنی به مثابه یک رفتار )شولتزی دورریختنی و زبالهگیرد، زباله به مثابه یک قطعه می

تواند مفید یا مضر باشد. مفید از آن جهت که طالی کثیف نامیده شده (. زباله از نظر ماهوی می2

مضر از آن ی حیات مورد استفاده قرار گیرد؛ و تواند بازیافت شده و دوباره در چرخهو می

پراکنی به مثابه یک رفتار جهت که اگر در محیط رها شود منشأ مخاطرات متعددی است. اما زباله

محیطی باشد )فیروزجاییان و سعادتی مسئولیتی زیستاجتماعی و بینظمیتواند ناشی از بیمی

 ( که از این بعد مورد توجه پژوهشگران اجتماعی قرار گرفته است. 17: 1396چافی، 

( 1شوند که شامل: )بندی میپراکنی در فضای عمومی در چندبخش طبقهمخاطرات زباله

( 4ها و ایجاد سیالب، )آبها در راه( قرار گرفتن زباله3( سالمتی و بهداشت، )2شناختی، )زیبایی

 های رفاهی ازهای تحمیلی بر جامعه به دلیل کمبود مکان( هزینه5های اجتماعی، )افزایش هزینه

( 1734: 2012، 4شوند. )مونوزکادنا و همکاران( و افزایش نرخ جرم می6قبیل پارک و خیابان، )

ی شهر را زشت کرده و خطراتی را برای افرادی که در ، حجمی غیرجذاب است که چهرهزباله

های ه درجویهایی کآورد. همچنین با بارش باران زبالهوجود میگیرند بهمعرض آنها قرار می

پراکنی شوند، همچنین زبالهآب را مسدود کرده و باعث ایجاد سیالب می اند، در راهها رها شده آب

مومی به کار گرفته شوند و در شود، نیروهای خدماتی بیشتری برای نظافت اماکن عباعث می

می ها و اماکن عمویابد، با افزایش زباله در محیطهای خدمات جمعی افزایش میصورت، هزینه این

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 لیتِر . 1

2 . littering 
3 . Schultz 

4 . Muñoz - Cadena 
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ها ماند. زبالهروی، بازی و ورزش باقی نمیاز قبیل پارک و خیابان، فضایی امن و سالم برای پیاده

 گردند.  می سازمان یافته مرتبط با زبالههمچنین باعث افزایش جرایم 

پراکنی رایج، در توان به زبالهافتد که از آن جمله میپراکنی به چند شکل متفاوت اتفاق میزباله

انندگی، غیرعمد و غیرقانونی اشاره کرد.زباله پراکنی رایج، به ریختن خاکستر سیگار و یا حین ر

کشید، اشاره دارد. اکثریت ما زباله ی سیگار در معابر عمومی زمانی که انتظار میزائدات بسته

به بیرون از پراکنی به پرتاب زباله ایم و این نوع زبالهپراکنی در حین رانندگی را بارها مشاهده کرده

ی مذکور، شود. نوع دیگر زباله پراکنی ناخواسته و غیرعمد است. در گونهی نقلیه اطالق میوسیله

آید که این اتفاق واقع شود. در نهایت، زباله خود فرد قصد زباله پراکنی ندارد اما موقعیتی پیش می

بی مصرف یا تخلیه مایعات پراکنی غیرقانونی نیز به صورت عمدی با قرار دادن زباله و احجام 

 (.84و  83: 2012و همکاران،  1گیرد )آجایگبوهای دیگران انجام میخطرناک در دارایی

محیطی قرار دارند، که حضوری فعال در حرکت به پراکنان، شهروندانی زیستدر مقابل زباله

ار مذکور، دهند. رفتمحیطی از خود بروز میی پایدار داشته و رفتارهای زیستسوی توسعه

رساند، نمی رفتاری مثبت در برابر محیط زیست است که فرد اگر به محیط زیست سود یا منفعتی

(. آموزش شهروندی 138: 1393سازد )فاضلی و جعفرصالحی، آسیبی را هم متوجه آن نمی

ی تواند طی فرآیندی باعث تغییر نگرش افراد، دستیابی به اطالعات و توسعهمحیطی، میزیست

(، از مخاطرات ناشی از 5716: 2010و همکاران،  2محیطی شده )میراهاهای زیستهارتم

 زیست پرورش دهد. پذیر در برابر محیطپراکنی کاسته و افرادی مسئولیت زباله

ی پایدار و انحرافات اجتماعی تبیین ی زباله پراکنی را در قالب رویکرد توسعهتوان مسئلهمی

های نرساندن به سیستمی پایداری برای هر فعالیت بشری شامل آسیبکرد. یکی از شرایط اصل

( و 4: 1378ختی و هوشیاری، بیدحافظ زندگی انسان مانند آب و هوا و خاک است )طالب

گیری مخاطرات خاک باعث شکل پراکنی با تولید شیرابه از جهت آالیندگی آب و زباله

رت و بایلی عمل مذکور را از منظر رفتاری مورد گردد. الهامحیطی و ناپایداری توسعه می زیست

( و فیروزجاییان و سعادتی چافی با استفاده از 37: 4،1975و بایلی 3اند )الهارتتحلیل قرار داده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Ajaegbo 

2 . Meeraha 

3 . La Hart 

4 . Bailey 
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اند. ( سعی در تبیین آن داشته17: 1396ی شکسته )فیروزجاییان و سعادتی چافی، نظریه پنجره

سازی به توصیف ی اقتصاد خرد در ارتباط با بیرونینیز بر اساس نظریه 2و شاه 1خاواجاسلیم

-ی تولید زباله درونی شود، میزان زبالهاند، زمانی که هزینهو استدالل کرده ی مذکور پرداختهمسئله

های با استفاده از نظریه 3( رابینسون157: 2013یابد. )سلیم خاواجا و شاه، پراکنی کاهش می

کند که ( اینگونه استدالل می31( و  قیاس اجتماعی )همان:35: 1975گمنامی و فردیت )رابینسون، 

ی رفتار یا پایان آن ی عمل و یا رفتار خود با عمل و رفتار دیگران در جهت ادامهافراد با مقایسه

شناسند، بیشتر هایی که دیگران آنها را نمیکنند. و از سوی دیگر، افراد در مکانگیری میتصمیم

زنند.هنجارهای بازدارنده و توصیفی یکی دیگر از نظریاتی ب اعمال ناهنجار میدست به ارتکا

اند. در پراکنانه پرداختهی آن به تبیین رفتارهای زباله( بواسطه1990و همکاران ) 4است سیالدینی

دهند، رفتار و عملی معقوالنه است این صورت رفتار وعملی که همگان نشان داده و انجام می

ی دیگری است که (. هنجارهای اجتماعی منفعل نظریه1015: 1990و همکاران،  )سیالدینی

پراکنانه و پذیرش مسئولیت شخصی رفتار کند درصورت آگاهی از پیامدهای رفتار زبالهاستدالل می

(. تمامی این نظریات از رویکردی منحصر به 381: 1972، 5توان از میزان آن کاست )داجمذکور می

توان به بررسی کارگیری این نظریات میاند. در ادامه، با بهزباله پراکنی پرداخته فرد به موضوع

 .ای ایران پرداختپراکنی در موقعیت منطقهای علل و عوامل مؤثر بر رفتار زبالهریشه

 روش پژوهش

ی پراکنی در ایران و ارایهپژوهش حاضر با هدف بررسی علل و عوامل و تحلیل رفتار زباله

پژوهی انجام ی آیندهی پژوهشی در حوزهوهای محتمل پیرامون این موضوع به منظور ارایهسناری

گرفته است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی بوده و با استفاده از روش کیفی و نیز گردآوری 

 ی عمیق انجام گرفته است. در این پژوهش، در ابتدا با استفاده از پیشینهها از طریق مصاحبهداده

ریزی شد. پراکنانه در ایران طرحو مبانی پژوهش پروتکل مصاحبه بر اساس ارزیابی رفتار زباله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Salim Khawaja 

2 . Shah 

3 . Robinson 

4 . Cialdini 

5 . Dodge 
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سؤال  5بندی شده و در ادامه با استفاده از فن دسته 1پروتکل مصاحبه با استفاده از تکنیک پستل

wh ( دارwh questions-5به غنای مصاحبه )گیری هها افزوده شد. سپس با استفاده از روش نمون

ی آماری ی آماری پژوهش سؤال گردید. جامعههای فوق، از جامعهبرفی، پرسشهدفمند و گلوله

زیستی هستند که دارای های مردم نهاد محیطاین پژوهش، اساتید دانشگاه و اعضای سازمان

زیست ی محیطهای تحقیقاتی یا عملی در زمینهی فعالیتتحصیالت آکادمیک بوده و یا سابقه

ها با نفر دوازدهم به اشباع رسید و تا نفر پانزدهم ادامه یافت. روایی ارند؛ در مجموع، مصاحبهد

های موجود در  شده با شاخص ها از طریق سنجش اعتبار درونی، یعنی تطبیق مفاهیم حاصلداده

شده با در نظر گرفتن تمام  های ضبط پیشینه انجام گرفته و جهت افزایش پایایی، مصاحبه

های قابل درک در زمان مصاحبه به شکل مکتوب درآمدند. پس از آن، برای  یات و دادهجزئ

ی مذکور در ابتدا کدگذاری باز، ها از روش تحلیل تم استفاده گردید که در شیوهتحلیل مصاحبه

ی ی علّی، مسئلهگیرد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل الیهمحوری و انتخابی صورت می

-بینی و اسطوره و کنایه دستهسطح لیتانی، علل سیستماتیک، گفتمان و جهان 4کنی در پرازباله

 بندی شد.

رسد. کاربرد روش پژوهی ضروری به نظر میی آیندهها در حوزهاما آنچه در انجام پژوهش

CLAای علّی )تحلیل الیه
( است. این روش، یک تئوری و روش پژوهشی است. از رویکرد 2

، های سطحی و ظاهری یک مسئله و کشف سیستمین روش به دنبال کاوش نشانهشناسی، اروش

(. روش حاضر، سطوح را 41: 2008، 3های مرتبط به آن است )کانویساختار و بینش

کند، بلکه، با توجه به کند. به این صورت که نه تنها به سطوح متفاوت اشاره میساختارشکنی می

( روش 5: 2013و همکاران،  4کند )بیشاپطوح نفوذ میفرهنگ )هر منطقه( به عمق این س

CLA های یادگیری تجربی، تفسیری، انتقادی به عنوان یک تئوری، به دنبال متحد ساختن حالت

و عملی دانش است. و به عنوان یک روش، فعالیت آن در جهت خلق فضاهای قابل تبدیل برای 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . PESTEL                                                                                                                                                     

ست که بسیاری از تحقیقات برای شناسایی محیط پیرامون و تغییرات محیطی از آن  ( ابزاریpestelتحلیل پستل )

 کنند. استفاده می
2 . Causal Layered Analysis 
3 . Conway 

4 . Bishop 
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های پساساختارگرایی، ( این روش از نظریه8: 2004های گوناگون است. )عنایت اهلل، ایجاد آینده

(، این 5: 2017ابرتاریخ و نظریه چندفرهنگی پسااستعماری اشتقاق یافته است )عنایت اهلل،  

که شامل  سطح لیتانیمرحله و سطح تشکیل شده است. درگام اول، ابعاد متفاوت  4روش از 

سازی سطحی وچرا یا مفهومچونبیهای شود. لیتانی شامل واقعیتمسئله است، شناسایی می

تواند شامل اطالعات کمّی در این (. این بخش می7: 2013شود )بیشاپ و همکاران، مساله می

ی مزبور که شامل عوامل، اجتماعی، مسئله علل سیستماتیکزمینه نیز باشد. در گام بعدی، 

شود.و پس از آن یمحیطی و تاریخی هستند، مشخص متکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، زیست

گیرند و در های اصلی پیرامون مسئله مورد بررسی قرار میها و جهان بینیدر گام بعدی گفتمان

گردد. استفاده کنندگان از این روش با حرکت در این نهایت سطح اسطوره و کنایه تبیین می

جدیدی از کشیدن فرضیات و خلق فضاهای تحولی هستند که انواع سطوح، به دنبال به چالش

های موثرتری را پیش روی آنها ها و سیاستتفکر در باب آینده را پشتیبانی کرده و استراتژی

، اساس مدیریت اطالعات است... در عمل، CLAای واقعیت در مرکز روش گذارد. درک الیهمی

ی آن هایی که مردم بواسطهها و افسانهها، کنایه، تعهدات فرهنگی عمیق، جهان بینی CLAروش 

(.  پس از اتمام این مراحل، بر 3: 2005کند )ریدی، کنند، استخراج میدنیای خود را تفسیر می

 .گردنداساس هر مرحله سناریوهای ممکن ارایه می

 هاي پژوهشیافته

ی عمیق با عنایت به روش تحقیق، و تکنیک به کار رفته در پژوهش حاضر که مبتنی بر مصاحبه

ی فعالیت و نیز سابقه فعالیت عات فردی خبرگان از قبیل سمت، حوزهبا خبرگان است، اطال

 گردد.ارایه می 1ی زیست محیطی در  قالب جدول شماره
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 شوندگاناطالعات مصاحبه -1ي جدول شماره

 ي فعالیتحوزه سمت ردیف
سابقه فعالیت زیست 

 محیطی

 سال 5 ی محیط زیستپژوهش در زمینه استاد دانشگاه 1

 سال 15 تألیف و ترجمه در زمینه محیط زیست د دانشگاهاستا 2

 استاد دانشگاه 3
ی پژوهشی در ی چندین مقالهارایه

 ی محیط زیستزمینه
 سال 8

 سال 20 ی محیط زیستپژوهش در زمینه استاد دانشگاه 4

 سال 9 فعالیت در این حوزه Xسرپرست سازمان مردم نهاد استان  5

6 
مان محیط مسئول بخش پژوهش ساز

 X زیست استان
 سال 12 های محیط زیستمدیریت پژوهش

7 
مدیر اجرایی سازمان محیط زیست 

 Xاستان 
 سال 3 مدیریت سازمان محیط زیست

8 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 5حدود  عضو فعال

9 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 7حدود  عضو فعال

10 
نهاد محیط عضو سازمان مردم 

 زیستی
 سال 3 عضو فعال

11 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 5 عضو فعال

12 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 3 عضو فعال

13 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 3 عضو فعال

14 
عضو سازمان مردم نهاد محیط 

 زیستی
 سال 4 عضو فعال

15 
هاد محیط عضو سازمان مردم ن

 زیستی
 سال 5 عضو فعال
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های به ها اشاره شد و تحلیل مصاحبهدر ادامه، پس از مصاحبه با خبرگانی که در باال به آن

 گردند.، ارایه می2ی دست آمده از طریق تحلیل تم، اطالعات مذکور در قالب جدول شماره

 هاسطح لیتانی برگرفته از تحلیل تم مصاحبه -2ي جدول شماره

رد
ف

ی
 

 راهکار مفهوم مقوله

1 
زباله پراکنی در معابر و 

 اماکن عمومی و فرهنگی

پراکنی در جنگل، زباله

ساحل، معابر و اماکن 

عمومی، تفریحی و 

 آموزشی

 

 استفاده از عالیم هشداردهنده -

 زیستحضور پلیس محیط -

 های زبالهافزایش تعداد سطل -

 های زباله به گردشگرانی نایلونارایه -

آوری های تشویقی برای جمعایجاد طرح -

 و تحویل آن به متصدیان زباله

و صحبت  در محل NGOحضور اعضای  -

ی این معضل و با بومیان گردشگران درباره

 پیامدهای آن

2 
های پراکنی در زمانزباله

 متفاوت

پراکنی در ایام زباله

 مذهبی

چاپ بنر احادیث معصومین و آیات قرآنی  -

 زیستن اهمیت حفظ محیطپیرامو

 های مذهبی توسط روحانیونایراد سخنرانی -

شود زباله پراکنی در اماکن و معابر عمومی و همانگونه که در جدول فوق مشاهده می

رو زیست را با مشکالت فراوانی روبهفرهنگی و در ایام مذهبی از مسایلی است که محیط

زیست و جامعه بوده است. در ی محیطاسان حوزهساخته و مورد توجه اکثر متخصصان و کارشن

های انجام گرفته، ی مذکور با استفاده از تحلیل تم مصاحبهادامه، علل سیستماتیک موجد مسئله

 گردد.ارایه می 3ی در قالب جدول شماره
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 هاي و علل سیستماتیک زباله پراكنی مبتنی بر متن مصاحبهكدهاي اولیه- 3ي جدول شماره

ف
ردی

 

 راهکارهاي پیشنهادي مفاهیم علل سیستماتیک

1 

 علل اجتماعی

 

 

محترم شمردن مردم از سوی خود مردم  - احساس بیگانگی اجتماعی

 و مسئولین

 صداقت با مردم -

 توجه به عالیق و منافع مردم -

 افزایش هویت ملی -

کید بر تأثیرگذاری مردم در تأ -

 های حساس جامعهگیری تصمیم

گ شهروندی و حس دوستی ارتقای فرهن -

 با محیط

 عدم مسئولیت پذیری اجتماعی

 ضعف فرهنگ شهروندی

 ضعف انسجام اجتماعی

 ضعف کنترل اجتماعی

 احساس بی قدرتی اجتماعی

 فرد گرایی

 پذیریفقدان جامعه

2 
 

 

 

 

 علل سیاسی

 

عدم قرار گیری در دستور کار 

 سیاسی

ار گرفتن موضوعات در دستورکار قر -

 ی پایدارمربوط به توسعه

ی چندبعدی به جای توجه به توسعه -

 بعدیی تکتوسعه

های فعالیت تسهیل شرایط و موقعیت -

NGO و استفاده از نظرات آنها در تصمیم-

 سازی

کمبود نظارت بر افراد از منظر 

 محیطیزیست

 ی پایدارنادیده انگاشتن توسعه

 ها NGOد ضعف عملکر

3 

 

 

 علل فرهنگی

-محیطعدم آموزش مراقبت از 

 زیست در مدارس

-های حفاظت از محیطآموزش مهارت -

ها، ادارات و زیست در مدارس، دانشگاه

 هارسانه

ی تولید های تشویقی در زمینهایجاد طرح -

 محیطیمحتوای زیست

-سازی فرهنگ توجه به محیطهمگانی -

 زیست

 

ه و تبلیغات عدم توجه رسان

 ایرسانه

عدم تدوین کتب درسی بر مبنای 

 زیستحفاظت از محیط

 عدم آموزش شهروندان

سازان عدم اقبال فیلم سازان، برنامه

 سازانکودک و بازی

گسترش رفتارهای پرخطر در 

 جامعه

عدم وجود تنبیه و یا تشویق در 



 

 

 

 

 

 153 ي علّی   الیه پراكنی در ایران با رویكرد تحليل بررسی رفتار زباله

 

 

ف
ردی

 

 راهکارهاي پیشنهادي مفاهیم علل سیستماتیک

 مورد جمع آوری زباله

 وندانعدم آموزش شهر

 

 های همساالن و همترازتاثیرگروه

 علل اقتصادی 4

عدم تخصیص بودجه و کمبود 

 امکانات
-تخصیص بودجه برای حفاظت از محیط -

 زیست

های تخصیص امکانات از جمله سطل -

 ی بیشتر و تابلوهای هشدار دهندهزباله

های سطح کالن مبتنی بر تدوین برنامه -

 حیطیهای زیست مریزیبرنامه
 

های زیست ریزیفقدان برنامه

 محیطی

دیدگاه سود محور و فایده گرایانه 

به محیط زیست )از سوی 

 مسئولین(

 بحران اقتصادی

 علل محیطی 5

استخدام نیروهای خدماتی بیشتر در حفظ  - محیط کثیف

 زیستیپاکیزگی محیط

 ارتقای هویت ملی -
 گی محیطیغریبه

6 
 ناختیعلل روانش

 

توجه به شور و نشاط سنین نوجوانی و  - رفتار وندالیستی

سوی رفتارهای جوانی و هدایت آنها به

 زیستشایسته و دوستدار محیط

ها در جهت بازنمایی استفاده از رسانه -

 زیستپیامدهای عدم حفاظت از محیط

 بی توجهی به پاکیزگی

 علل خانوادگی 7
ایل ها به مسعدم توجه خانواده

 زیست محیطی

های خانواده از طریق افزایش مهارت -

 سراهاها و فرهتگدر شهرداری آموزش

 ی سطل زبالهنوآوری در زمینه علل تکنولوژیکی 8
ی متفاوت از منظر های زبالهساخت سطل -

 زیبایی شناختی و تکنولزیکی

 حقوقی-علل قانونی 9

های رفتارهای انگاریعدم جرم

 پراکنی و ...(الهضداجتماعی )زب
 اجرای قوانین از طریق متصدیان اجرایی -

های انگاریتدوین قوانین مربوط به جرم -

 رفتارهای ضد اجتماعی
 عدم اجرای کامل قوانین
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پراکنی عنوان عوامل مؤثر بر زبالهها عوامل باال بهها و تحلیل آنسازی مصاحبهبا پیاده

ی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، روانشناختی، خانوادگی، محیطی، های اجتماعشناسایی و در قالب

قانونی و اقتصادی جای داده شد. در ستون سوم برخی راهکارهای -تکنولوژیکی، حقوقی

های موجود که دلیل بروز این رفتارها به گفتمان 4ی پیشنهادی ارایه گردیدند. جدول شماره

 گذارد.ایش میبه نم 4یروند را در قالب جدول شمارهشمار می

 ي زباله پراكنیگفتمان موجود در زمینه -4يجدول شماره

ف
ردی

 

 راهکارها مفهوم مقوله

 ملت -شکاف ملت 1
فردگرایی، ضعف انسجام 

 اجتماعی، ضعف کنترل اجتماعی
 ی اجتماعیافزایش سرمایه

 ملت –شکاف دولت  2
قدرتی اجتماعی، خشم ملی، بی

 بیگانگی اجتماعی

ی اجتماعی و هافزایش سرمای

 هویت ملی

 بی توجهی به آینده 3

در دستور کار سیاسی قرار 

زیست، ی محیطنگرفتن مسئله

 ی پایدارعدم توجه به توسعه

مداران و توجه سیاست

مسئولین به به نیازهای نسل 

 آینده

 فقر فرهنگی 4

-عدم آموزش مراقبت از محیط

ها، زیست در مدارس، دانشگاه

-تبلیغات رسانه ها،ادارات، رسانه

 ای، کتب درسی و آموزشی

ارتقای دانش و آگاهی عموم 

 مردم

 -ملت، شکاف دولت-گفتمان شکاف ملت 4شود کهبا عنایت به جدول فوق مشاهده می

-ی زباله پراکنی به شمار میهای رایج در مسئلهفرهنگی از گفتمانخیال آینده و بیملت، ، بی

و استعارات موجود در افواه عمومی که باعث شکل گیری کنایات  5ی آیند.در جدول شماره

 گیرد.های موجود شده مورد توجه قرار میگفتمان
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 استعارات و كنایات -5ي جدول شماره
ف

ردی
 

 راهکارها مفهوم مقوله

 مرکز خلقت 1
 خودم مهم هستم

 کننمگه دیگران به من فکر می

 گراییتوجه به جمع -

های ارزش احترام و توجه به افراد و -

 انسانی

2 
پس دولت چکاره 

 ست؟

دولت وظیفه دارد که از پول نفت 

برای آسایش و رفاه مردم خرج 

 کند.

دولت و مسئولین باید توجه بیشتری به  -

نیازهای مردم داشته باشند تا مردم بتوانند به 

 آنها اعتماد کنند.

 امروز را دریاب 3
 توجه به امروز و نه آینده

 ر فردا کنیمچو فردا شود فک

باید آینده و تأمین نیازهای آینده نیز مورد  -

توجه مردم و مسئولین قرار گیرند و برای 

 آنها برنامه ای طرح ریزی گردد.

 سیرشکم 4
 لوکس نشینان باال شهری

 فکر نون باش که خربزه آبه

باید به تمامی نیازهای مادی، فرهنگی و  -

 غیره به صورت متوازن توجه شود.

ست؟ امروز را نایت به جدول فوق استعارات و کنایات مرکز خلقت، پس دولت چکارهبا ع

دریاب و شکم سیر به عنوان اصطالحاتی که افراد جامعه به طور روزمره در مورد آن صحبت 

اند مطرح شده است. در ادامه این سطوح به کرده و یا ذهنیت خود را بر اساس آن ساخته

 شوند.اختصار توصیف می

 ح لیتانیسط

ی ن سطح، پژوهشگر به مسئلهی علی است. در ایای الیهاولین سطح از روش تحلیل الیه

های شخصی و پردازد. این مرحله فارغ از برداشتپراکنی و نمود آن در جامعه می زباله

های گردد. در پژوهش حاضر  زبالهگونه که وجود دارد، بیان میکارشناسی بوده و مسئله همان

پراکنی در ایام مذهبی به ده در جنگل، دریا، رودخانه، خیابان، پارک و معابر عمومی و زبالهرها ش

عنوان مشکل آشکار و قابل مشاهده عنوان شده است. هریک از ما هنگام عبور از خیابان، پارک 

ا هو در حال قدم زدن در ساحل یا جنگل و نیز در ایام سوگواری و یا اعیاد مذهبی با این زباله

های پراکنده در ایم. زبالهها ناراحت شدهی بصری و بوی ناخوشایند آنو از جلوه روبرو بوده
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محیط، حشرات موذی و حیوانات را به خود جلب کرده و مشکالتی را برای شهروندان، 

 اند.گردشگران و بومیان ایجاد کرده

 سطح سیستماتیک  

شده و عوامل اجتماعی، روانشناختی، محیطی، ی زیرین سطح لیتانی پنهان این سطح در الیه

حقوقی مسئله را در خود جای داده است.  -تکنولوژیکی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قانونی

شود. در یک نگاه کلی، یکی از عوامل ها پرداخته میدر این بخش به برخی از مهمترین عامل

مصاحبه، فرد گرایی بیان شده  ساز این مشکل، بر اساس نظر متخصصان مورداجتماعی زمینه

است؛ فردگرایی پیامدهایی از قبیل عدم مسئولیت پذیری افراد جامعه در قبال رفتار زباله 

، احساس بیگانگی اجتماعی، ضعف در انسجام اجتماعی، ضعف در کنترل اجتماعی، پراکنانه

سوی دیگر  قدرتی اجتماعی و نیز ضعف هویت ملی  را داراست. ازتفاوتی، احساس بیبی

شوند. با بروز چنین ی فردگرایی نیز محسوب میدهندهمتغبرهای مذکور از عوامل شکل

ی اجتماعی، به تشدید شرایطی افراد جامعه، به دلیل عدم برخورداری مطلوب از سرمایه

کنند. این افراد، خود را متعلق ی مذکور پرداخته و یا در مقابل آن سکوت میمشکل و مسئله

ی مزبور اند. در نهایت، خود را پاسخگوی مسئلهه ندانسته و نسبت به آن بیگانهبه جامع

-دهندهدهند. عامل فرهنگی یکی دیگر از عوامل شکلندانسته و برای رفع آن کنشی انجام نمی

ی این رفتار شناسایی شده است. عدم آموزش و آگاهی کافی از پیامد رفتار زباله پراکنی 

ی ی فرهنگی و به طور مشخص آموزش و آگاهی بخشی پیرامون مسئلههی کمبود سرماینتیجه

محیطی، قرار نگرفتن مسایل زیست محیطی پراکنی است. عدم توجه به هشدارهای زیستزباله

های ریزی درسی، عدم آموزش مهارتو به طور خاص معضالت مربوط به زباله در برنامه

پراکنی انگاشتن مسئله زبالهطع باالتر، و نادیدهمحیطی به کودکان پیش از دبستان و مقازیست

آیند. از عوامل شمار میساز این مشکل بههای جمعی از عوامل فرهنگی زمینهتوسط رسانه

ی پراکنانه به تأکید کارشناسان و متخصصان، عدم وجود ارادهسیاسی دخیل در بروز رفتار زباله

-دولتمردان و مسئولین، مسایل زیست الزم در جهت حفظ محیط زیست در مسئولین است.

-محیطی و خاصه، مسایل پیرامون زباله را نادیده انگاشته و قصد بهبود شرایط نابسامان زیست

ی پایدار محیطی را ندارند. از سویی دیگر به دلیل تمرکز بر مسایل سیاسی و اقتصادی، توسعه
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که موضوع مذکور از مهمترین های دولت قرار ندارد، غافل از اینگزاریدر اولویت سیاست

ی تک صدایی باعث رود. عالوه بر این، وجود جامعهمعضالت جامعه و نیز جهان به شمار می

های مردم نهاد قادر به فعالیت مفید و سازنده در جهت کاهش رفتار شده است که سازمان

ی زمینهتوان به عدم تخصیص بودجه در مخرب مذکور نباشند. در بعد عوامل اقتصادی می

آوری زباله، تفکیک زباله و بازیافت آن اشاره کرد. در مسایل مرتبط به محیط زیست، جمع

های عمومی و همچنین کمبود های زباله در محیطتوان به کمبود سطلترین شکل آن میساده

-در اولویت های تفکیک زباله به دلیل قرار نگرفتن این مسئلهو در برخی مواقع فقدان سطل

ی توجهی به نظر کارشناسان اقتصادی حوزهشهرداری اشاره کرد. از سویی دیگر، بی های

-ی زبالههای نادرست در این حوزه و به تبع آن مسئلهی پایدار منجر به اتخاذ تصمیمتوسعه

زیست گرایانه و کارکردی نسبت به محیطپراکنی شده است. عالوه بر این داشتن دیدگاه فایده

زیست به مثابه منبعی تجدیدپذیر و در خدمت انسان در نظر گرفته که محیطباعث شده است 

مند شوند. از عوامل دیگر شود، که افراد حقیقی و حقوقی اجازه دارند در حد توان از آن بهر

-توان به عدم جرمحقوقی است. در این مورد می-پراکنی، عامل قانونیتاثیرگذار بر رفتار زباله

-زیستی به دلیل پنهان بودن جرم مربوطه اشاره کرد. محیطایل محیطانگاری برخی از مس

زیستی صدایی برای شنیده شدن ندارد. زیست، به مثابه یکی از طرفین دعوا، در مباحث محیط

شود را شناسایی کرد. از موارد توان تمام ابعاد جرمی که بر آن واقع میبه همین دلیل نمی

پراکنی به نحو مطلوب اشاره کرد. از منظر انین مرتبط با زبالهتوان به  عدم اجرای قودیگر می

آید، هرگونه عمل و رفتار ی ایران به شمار میحقوقی که منشأ برخی قوانین موضوعه -قانونی

زیست جرم محسوب شده و متضمن جبران و مجازات است. بر اساس این مخرب محیط

المی زباله ریختن در معابر را جرم دانسته و قانون مجازات اس 688قانون، قانونگذار در ماده 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت »برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر کرده که 

ها و  ها، زباله در خیابان کننده در رودخانه عمومی شناخته شود، از قبیل... ریختن مواد مسموم

چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات کشتار غیرمجاز دام... ممنوع است و مرتکبین 

شود گونه که مشاهده میشدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. همان

توجهی مسئوالن قوانین کافی پیرامون این مسئله وجود دارد اما اجرای آن به دالیلی از قبیل بی
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پذیر نبوده است. از له امکانمحیطی برای کنترل این مسئاجرایی و همچنین فقدان پلیس زیست

توان به علل پراکنی است میسویی دیگر از عوامل سیستماتیک دیگری که موجد رفتار زباله

محیطی اشاره کرد، محیط کثیف و نیز احساس غریبگی در محیط یکی از عوامل بروز و 

وامل فردی و توان از عرود. در بروز این مشکل نمیپراکنی به شمار میی زبالهتشدید مسئله

توجهی به پاکیزگی یکی دیگر از عواملی پوشی کرد. رفتار وندالیستی و بیروانشناختی چشم

اند. علل تکنولوژیکی همچون فقدان ها اشاره کرده که کارشناسان مورد مصاحبه به آن است

وز آوری زباله یکی دیگر از عوامل برهای مدرن جمعخالقیت در تولید و اجرای ابزار و شیوه

 رود. پراکنانه به شمار میرفتارهای زباله

 بینیسطح گفتمان و جهان

خیال آینده ملت، بی -ملت، دولت-با توجه به دوسطح فوق )لیتانی و سیستماتیک( شکاف ملت

ملت به -پراکنی در ایران را دارا هستند. شکاف ملتی زبالهفرهنگی قابلیت تبیین مسئلهو بی

فرهنگی به عدم توجه  ملت به ضعف هویت ملی، فقر-شکاف دولتی اجتماعی، ضعف سرمایه

های ی پایدار اشاره دارد.  مؤلفهبه موضوعات فرهنگی و بی توجهی به آینده به غفلت از توسعه

ی روابط اجتماعی است، ی اجتماعی شامل مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکهسرمایه

ی اجتماعی شده و در نتیجه افراد جامعه ف سرمایهها باعث ضعضعف هر یک از این مؤلفه

های اجتماعی و نیز توجه به سرنوشت شهروندان و هموطنان ای به مشارکت در فعالیتعالقه

تفاوتی نسبت به جامعه و نیز کشور نیز پیامد ضعف هویت ملی را به دنبال دارد. خود ندارند. بی

س مسئولیت نداشته و سرنوشت آن برای آنان در این شرایط، افراد نسبت به کشور خود احسا

فرهنگی موضوعی است که همواره به عنوان یکی از بی اهمیت است. از سوی دیگر بی

حل سازی به عنوان راهمعضالت جامعه به آن اشاره شده است. افراد جامعه، غالباً از فرهنگ

دهایی میانجی مانند سازی مذکور از طریق نهااند. فرهنگبرخی معضالت جامعه یاد کرده

های جمعی قابل دستیابی است. ها، مراکز فرهنگی شهرها و ادارات و نیز رسانهمدارس، دانشگاه

های برای تقلیل نگرانی شناساندر نهایت، رویکرد توجه به اکنون که از سوی برخی روان

بی توجهی به گردد به عنوان گفتمان مطرح، عنوان شده است. ها به آینده پیشنهاد می انسان

 آید.ی پایدار و منابع آینده از پیامدهای این گفتمان به شمار میتوسعه



 

 

 

 

 

 159 ي علّی   الیه پراكنی در ایران با رویكرد تحليل بررسی رفتار زباله

 

 

 اسطوره و كنایه

ترین بخش است در این سطح ی علی و مهمترین و بومیاین سطح، آخرین سطح از تحلیل الیه

شود. ها تبیین میی آن در فرهنگ و اسطورهمسئله موجود بر اساس فرهنگ هر کشور و ریشه

ست؟، امروز را دریاب و شکم سیر به عنوان اصطالحات رایج مرکز خلقت، پس دولت چکاره

ای علّی است با اند. این الیه که آخرین الیه از تحلیل الیهدر افواه عموم مورد توجه قرار گرفته

پراکنی شده محیطی زبالهزیست -های فوقانی خود از عوامل بروز معضل اجتماعیتأثیر بر الیه

آید. ویژگی ی مدرن به شمار میهای جامعهگرایی یکی از ویژگیست. توجه به خود و فردیا

شود افراد در همه حال به منفعت و سود خود توجه کرده و نسبت به منافع افراد مزبور باعث می

کاره است؟ اصطالحی دیگر است که یکی از پیامدهای توجه باشند. پس دولت چهدیگر بی

-ای با توجه به درآمدهای به دسترود. افراد در چنین جامعهبر نفت به شمار می اقتصاد مبتنی

دانند. انسان امروزی در آمده از فروش نفت، دولت را مسئول پاسخ به تمامی مسایل جامعه می

ی اند. در نتیجه توجه به اکنون و استفادهطلب پرورش یافتهطلب و منفعتجوامع مدرن راحت 

به یکی از اهداف افراد تبدیل شده است؛ اصطالح امروز را دریاب به این  حداکثری از آن

سیر اصطالحی است که عموم مردم در مواجهه با ویژگی انسان مدرن توجه دارد. در نهایت شکم

شود. عموم مردم که در شرایط پردازند اطالق میزیستی میهای محیطافرادی که به فعالیت

مدت را به منافع بلندمدت ترجیح داده و در نهایت د، منافع کوتاهبرنسخت اقتصادی به سر می

 دهند. زیست را در اولویت قرار نمیحفاظت از محیط

ی اجتماعی عوامل متعددی گیری یک مسئلهبا توجه به مباحثی که از نظر گذشت در شکل

ای علّی حلیل الیهدخیل بوده که در نهایت ریشه در فرهنگ و سنن آن جامعه دارند. با توجه به ت

ی اجتماعی را کشف کرده و در نهایت دست به اصالح آن ی مسئلهدهندهتوان عوامل شکلمی

 گردد.پراکنی در ایران ارایه میی زبالهزد. در ادامه، سناریوهای احتمالی در مورد وضعیت مسئله

 سناریو نویسی

پراکنی را تحت تأثیر قرار دهند، سأله زبالهتوانند مهای مختلفی که میدر این مقاله از میان پیشران

بینی دو پیشران براساس میزان اهمیت و عدم قطعیت آنها انتخاب از سطح گفتمان یا جهان
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ملت است. در ادامه و در قالب نموداری  –ملت و ملت  -گردیدند که شامل شکاف دولت

توانند چراغ راه مسئولین در ه میگردند کسناریوهای احتمالی برگرفته از این دو پیشران ارایه می

 پراکنی در سطح کشور قرار گیرند.کاهش میزان زباله

 

 
 پراكنی در ایراني زبالهسناریوهاي احتمالی مسئله -1نمودار شماره 

 گیري و پیشنهاداتنتیجه

که بیانگر اهمیت موضوع حاضر ی زباله پراکنی در جهان انجام گرفته تحقیقات متعددی در زمینه

ی شهرنشینی، مردم به منظور گذران اوقات فراغت به المللی است. با توسعههای بیندر پژوهش

گذرانند. اما پس نواز طبیعت میی آرامش و زیبایی چشمدامان طبیعت رفته و ساعاتی را در سایه

کنده و موجبات آلودگی بصری و های خود را در آن محل پرااز بازگشت از مناظر مذکور، زباله

آورند. افراد حتی در یک سفر کوتاه در شهر و انتظار برای آماده شدن محیطی را فراهم می

الت را در خیابان و معابر رها سیگار و پوست شکهایی از قبیل تهساندویچ خود نیز زباله

های که چرا مردم زباله هایی استساز پرسشسازند. این تصاویر، همواره تکرار شده و زمینه می

 سازند؟خود را در گوشه و کنار پارک، خیابان، جنگل، رودخانه، دریا و ساحل رها می

 ملت -شكاف دولت 

شكاف عدم وجود  ملت -شكاف ملت 
 ملت -ملت 

 

 ملت -عدم وجود شكاف  دولت 

اضمحالل 
 جامعه
 )موش(

 
 
 
 

 انقالب
 )پروانه(

 محال
 )دایناسور(

 

 شهرآرمان
 )سيمرغ(
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ی این رفتار در جستجوی کشف عوامل دهندههای شکلپژوهش حاضر با تحلیل الیه

های پیرامون بینیحقوقی، گفتمان و جهان -اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانونی

های مرتبط با آن ی مشکل مزبور در کنایات و اسطورهپراکنی و در نهایت ریشهی زباله مساله

ی منطقه و فرهنگ است. نتایج به دست آمده از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه

عامل خالصه کرده است که به  9پراکنی را در ی زبالهشناسی علل مسئلهزیست و جامعهمحیط

 شودآنها اشاره می برخی از مهمترین

عامل اجتماعی به عدم مسئولیت پذیری در قبال رفتار زباله پراکنانه اشاره داشته و وقوع آن 

کند. نتایج به دست آمده از پژوهش فیروزجاییان و ی اجتماعی قلمداد میرا پیامد کاهش سرمایه

بروز رفتارهای زباله  ( نیز بر عدم مسئولیت پذیری به عنوان عامل موثر در1394سعادتی چافی )

پراکنانه اشاره داشته است. عدم آموزش و آگاهی کافی از پیامد رفتار زباله پراکنی، توسط نهادها 

پراکنانه است. اغلب، های رسمی کشور یکی دیگر از عوامل موثر در بروز رفتار زبالهو سازمان

کنند که محیط زیست تصور می افراد از پیامدهای رفتار خود در برابر محیط زیست غافلند. آنها

همیشه قادر به اصالح و بازیابی است؛ اما آلودگی بیش از پیش محیط زیست و تغییرات آب و 

،  1هوایی، پوچ بودن این تصور را برای ما آشکار ساخته است. نتایج حاصله از پژوهش داج

-گیری از رفتار زباله( نیز بر نقش آگاهی در جلو1395( و فیروزجاییان و غالمرضا زاده )1972)

ی الزم در جهت حفظ محیط زیست در پراکنانه اشاره داشته است. عامل دیگر، عدم وجود اراده

ی پایدار قابل تبیین است. دولت فارغ از مسئولین است. این عامل در قالب عدم توجه به توسعه

ی جامعهگیری ی شکلهای مردم نهاد، احزاب و اصناف، اجازهتوجه به حقوق سازمان

های دولتی و توسیع آنها داشته چندصدایی را نداده و تمام توجه خود را معطوف به سازمان

( به این عامل به مثابه عامل موثر بر بروز رفتارهای نابهنجار 1396است ینگجه و همکاران )

 اند. در همین راستا، و به دنبال عدم توجه دولت و مسئولین، و همزیست محیطی صحه گذاشته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Dodge 
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پراکنی ی زبالهچنین در دستور کار سیاسی قرار نگرفتن مسایل زیست محیطی و باالخص مسئله

در بین سایر امور تنها  1398ی کافی به آن اختصاص نیافته و سهم محیط زیست در سال بودجه

(. از عوامل دیگری 3: 1397درصد بوده است )معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی،  1

قانونی و مصداق آن، عدم  –پراکنانه تاثیرگذار است، عامل حقوقی بروز رفتارهای زبالهکه در 

پراکنی به نحو مطلوب است. با نگاهی به قوانین موضوعه و قوانین اجرای قوانین مرتبط با زباله

اکنی پری زباله و زبالهای در پیرامون مسالهتوان دریافت که قوانین بازدارندهمجازات اسالمی، می

ی زباله و زباله بودگی کنشگران و عدم آگاهی پیرامون مسالهوجود دارند؛ اما به دلیل پنهان

گیرد. های اجرایی مورد توجه و مجازات قرار نمیپراکنی، جرم مذکور، توسط پلیس و دستگاه

ی این شناختی و تکنولوژیکی نیز از عوامل دیگر شکل دهندهعوامل محیطی، خانوادگی، روان

 معضل اجتماعی هستند.

توان در فرهنگ و آداب و سنن ایرانی جستجو کرد. مرکز ی عوامل مذکور را میی کلیهریشه

به آن اشاره شده است. در این دیدگاه  5ی خلقت یکی از اصطالحاتی است که در جدول شماره

ت جامعه باید تر از اجتماع حس کرده معتقد اسکه برگرفته از فردگرایی است. فرد خود را مهم

همواره در خدمت او باشد. شکم سیر، پس دولت چه کاره است؟ و امروز را دریاب از دیگر 

های علّی فوق باعث شوند که با تأثیر بر الیهکنایات مطرح در ارتباط با زباله پراکنی مطرح می

گردند یسناریو مطرح م 4اند.در بخش سناریو نویسی، تر شدهبروز این مشکل در سطح گسترده

ها پیامدهایی از قبیل اضمحالل جامعه، انقالب، وضعیتی محال و که درصورت بروز هریک از آن

 افتند. شهر اتفاق میدرآخر آرمان

بروز رفتار زباله پراکنانه از برهم کنش عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 

دارند، شکل گرفته و با تاثیر بر هریک  حقوقی که در سنت و آداب رسوم ایرانی ریشه -قانونی

توان از بروز این مشکل شود، میمشاهده می 1ی از این عوامل که در سمت چپ جدول شماره

 جلوگیری کرده یا آن را اصالح کرد.

ی موجود همواره پیشگیری بهتر از درمان بوده است در نتیجه به منظور پیشگیری از مسئله

زیست با تأکید همگانی حفظ و مراقبت از محیط ایی به منظور آموزشهشود: کارگاهپیشنهاد می

ی های الزم در زمینهپراکنی در مناطق مختلف برگزار شود تا شهروندان مهارتبر مشکل زباله
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آوری زباله، تفکیک زباله و کاهش اثرات مخرب آن بر روی زمین را کسب کنند. عالوه بر جمع

محیطی نیز به ها و مدارس و آموزش رفتارهای زیستا در سازمانهاین، برگزاری برخی کارگاه

های عکس و نمایش برخی پیشبرد این هدف کمک خواهد کرد. برگزاری برخی نمایشگاه

تواند، خطرات ناشی از زباله پراکنی را نمایان ساخته و پراکنی نیز میهای زبالهها از آسیبکلیپ

-ها با قراردادن سطلتر سازد. از سویی دیگر، شهرداریسشهروندان را نسبت به این مسئله حسا

پراکنی توانند میزان زبالههای زباله با فواصل کمتر از یکدیگر در مسیرهای گردشگری و معابر می

ی کننده و یا کارتون در زمینههای مستند و حتی سرگرمشهروندان را کاهش دهند. ساخت فیلم

سازان و پراکنی توسط فیلمی زبالهیامدهای مسئلهحفاظت از محیط زیست و به خصوص پ

سازی افراد جامعه نسبت تواند گامی مؤثر در آگاهی محیط زیستی دارند نیز میافرادی که دغدغه

 به این مسئله باشد. 
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