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 چکیده
در زمینه مدیریت  ندانشهرودانش، نگرش و رفتار  برتهران،  14آموزشی سرای محالت منطقه  هایفعالیتررسی اثربخشی بتحقیق حاضر هدف 
آمووزش  افراد آموزش دیده و  پرسشنامه بین 537از طریق تکمیل  ایمقایسه –صورت توصیفی . این مطالعه بهباشدمیو تفکیک از مبدأ  پسماند
مسوتقل دو   t و آزموون  ربو  م–با کمک سرای محالت هر ناحیه، انجام شد. در این مطالعه از آمار توصیفی و اسوتنباطی از ببیول کوای     و ندیده
 ± 47/4)ندیوده  آمووزش  و ( 80/13 ± 67/4) موزش دیوده  آبین دانش افراد  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که spssافزار ای در نرمنمونه
نسوبت بوه   ( 59/3 ± 98/0تری )، افراد آموزش دیده نگرش مثبتعالوه بر این. سماند اختالف معناداری وجود داشتدر زمینه مدیریت پ( 54/12

دار در رفتوار تفکیوک زبالوه از    عنیوجود تفاوت میانگر بهمچنین نتایج  ( داشتند.23/2 ± 77/0افراد آموزش ندیده )مدیریت پسماند در مقایسه با 
وسط شهرداری به منظور توداوم  تتهران را  14نتایج این مطالعه حمایت و تقویت سرای محالت منطقه  بود.نیز مبدا توسط دو گروه مورد مطالعه 

 کند.ه شهروندان پیشنهاد میها بارائه این ببیل آموزش
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of training activities provided by the 

neighborhood houses in region 14 of Tehran on the knowledge, attitude and behavior of inhabitants in the 

field of waste management and separation at the source. This descriptive-comparative study was carried 

out through the completion of 537 questionnaires among trained and untrained respondents, with the 

corporation of neighborhood houses in each areas of the district. The data of this study were analysed 

using descriptive and inferential statistics such as Chi-square and independent t-test by SPSS software. 

The results of the study showed that there was a significant difference between the knowledge of trained 

(13.80±4.67) and untrained (12.54±4.47) respondents in the field of waste management. Furthermore, the 

results showed that the trained (3.59±0.98) respondents had more positive attitude toward waste 

management compared to the untrained (2.23±0.77) respondents. The results also indicated that the 

training activities of neighborhood houses have had a significant effect on participants` behavior 

regarding waste separation compared to the non-participants.  
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 مقدمه-1

فقودان و ضوع    هموراه  ی ایوران بوه  شوهر  تیو جمع روزافزون رشد
ناموه  گوناگون شهری براساس برهای سیاستگذاری و ارزیابی فعالیت
هوا بوه   انووا  زایودات و فاضوال    ورود جام  و کالن ملی و توداوم  

 زیسوت محویط  کوه  اسوت  زایوی بحران عوامل جمله از زیستمحیط
 و رخطو  معرض در را هاانسان سالمتی و بهداشتوضعیت  و طبیعی
 حوالی  رد ایون . (1379)عبودلی،   اسوت  داده برار گوناگون هایزیان
شوده و   روند تولید زایودات افوزوده   پیچیدگی ربروز به روز  که است

ز یکوی ا  های انسانی است، بهتولید روزافزون آنها که حاصل فعالیت
-یمعضالت و مشکالت شهرها و روستاهای تبدیل شده است  )زابل

 . (1396زاده و همکاران، 
 در همه مواردها در تهران افزایش جمعیت و افزایش کلی سرانه

بوا   با افزایش مصرف و در نهایوت پسوماندهای ناشوی از آن در ارت   
است. ترکیب جدید پسماندهای شهری و دگرگوونی شوکلی آن، بوا    

یودا  پدر مقایسه با گذشوته تفواوت فراوانوی    بندی نوین سیستم بسته
سوبب  بنودی جدیود در نهایوت    سیستم بستهکه طوریکرده است، به

 توسوط  امد و غیربابول بازیافوت  ج هایافزایش میزان زائدات و زباله
ز فتی اطبیعت شده است. به عنوان مثال، با توجه به اطالعوات دریوا  
ه زبالو  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، میانگین روزانه کل

د ، حودو 1396گانه شوهر تهوران در سوال     22تولید شده در مناطق 
ال سو  است. با در نظر گرفتن جمعیت شهر تهران دربوده تن  7500
وسوط  با در نظر گورفتن مت میلیون نفر( و همچنین  13)حدود  1396

فر در روز( نگرم به ازای هر  275) سرانه تولید روزانه زباله در جهان
ماند تنی تولیود روزانوه پسو    3925(، فاصله 1397)شهرداری تهران، 

ی شود. مسلم است که براشهر تهران از متوسط جهانی مشخص می
ر بتنی بمبیر کارشناسی و مدیریتی اتولیدی باید تداین حجم زایدات 

 (.1392اصول مهندسی اندیشید و اعمال نمود )عبدلی و همکاران، 
آوری، نگهداری و دفن مواد زائد جوابگوی های کنونی جم روش

جانبوه بوه   احتیاجات امروز و آینده نیست. لذا بازیافت اصولی و هموه 
وری د شهری و افوزایش بهوره  ای برای کاهش مواد زائعنوان گزینه

ای مهوم در آموده و ایجواد بووانین و     در مدیریت به صوورت مسوهله  
ناپوذیر اسوت، زیورا بوا     مقررات جدی در این زمینه ضرورتی اجتنوا  

ها و بهبود وضعیت بهداشوتی  توان در کاهش هزینهبازیافت مواد می
بازیافووت  (.1386 محیطووی موووثر عموول نمووود )عبووودلی، و زیسووت
های شهری و خصوصاً پسماندهای خانگی که بخش اعظمی پسماند

تواند کواهش مصورف موواد    دهد میاز پسماند شهرها را تشکیل می
جویی در مصرف طبیعی را به دنبال داشته و باعث صرفهاولیه و مناب 

ناپذیر هم هسوتند، گوردد. از طرفوی بوا     طبیعی که بعضاً تجدیدمناب 

ن تا حودود زیوادی معضول دفون     توابازیافت پسماندهای شهری می
توجهی بر مشکالت ناشی از آن از زباله را حل نمود و به میزان بابل

جمله کمبود زمین برای دفن زباله فائق آمد. بنابراین بازیافت پسماند 
و مدیریت اصوولی آن اموری ضوروری و حوائز اهمیوت بوه منظوور        

 (. Lederer et al., 2015تسکین و تخفی  مواد زائد جامد است )

 10کمتور از  در حوال حاضور   ه ها حاکی از آن است کاما بررسی
درصد موواد زائود شوهری در کشوورهای در حوال توسوعه بازیافوت        

دهای تاندارا مقدار اندکی از این موواد بازیوافتی از اسو   هوند و تنشمی
فکیک زباله تدر ایران نیز طرح (. 1390ببولی برخوردارند )پالمر، بابل

هوای  با هدف مدیریت صحیح و اصولی زبالوه  1383ال از مبدأ از س
له و ت زباافزایش راندمان کارخانه پسماند و در نهایت بازیاف ،شهری

 توسط شوهرداری  زیستجلوگیری از دفن و آسیب رساندن به محیط
ی ایون  شهرهای کشور به اجرا درآمود. اموا اجورا   در تعدادی از کالن

 نودانی ا موفقیت و استقبال چبینی شده بود، بطرح آن چنان که پیش
قوش  نمواجه نشد. در بررسی علل این عدم موفقیت، نادیده گورفتن  

سازی و عدم تعهد افراد ذینف  )مردم محلوی( از جملوه   مهم فرهنگ
 ها و موانعی بود که منجور بوه عودم همراهوی    ترین محدودیتعمده

شهروندان در اجورای ایون طورح شوده بوود )احمودی و همکواران،        
یوان  بوه ب آگواهی و  نبوود  ، عدم مشارکت آنهاکی از دالیل ی(. 1392
است کوه در نهایوت    ش شهروندانگذاری در آموزسرمایه عدمدیگر 

بوه   زیافوت روزانه هزاران تن مواد باارزش و بابل با منجر به نابودی
 افزایود هوای محویط موی   شود و بور آلوودگی  ها میهمراه دیگر زباله

شوهروندان  چورا کوه    .(1394)سازمان مدیریت پسوماند شوهرداری،   
 عنوان صاحبان و مالکان شهر در زمینه بهبود بهداشت و سوالمت به

در ای کننوده ها نقش تعیوین ها و برنامهمحیط شهری و اجرای طرح
فی و مشارکت آنهوا نیازمنود دانوش و آگواهی کوا     دارند و این زمینه 

(. Lederer et al., 2015باشود ) نگرش مثبت به این موضو  می
ها هرگونوه طورح و   عدم همکاری و همراهی آندر غیر این صورت 

مشکل مواجوه   متوب  و اجرای آن را بااین خصوص  ردای را برنامه
رو ماندها در گو بنابراین موفقیت در زمینه مدیریت بهینه پس. سازدمی

 تهیه جامعهآن است که اطالعات علمی و فنی متناسب با نیازها در 
یور  و منتشر شود که سبب ارتقاء دانوش عموومی ابشوار جامعوه، ت ی    
ت نگرش، ایجاد ت ییر رفتار و جوایگزینی فرهنوگ جدیود و مشوارک    
 اجتماعی مردم در مدیریت پسوماندهای شوهری شوود )ابراهیموی و    

 (. 1389همکاران، 
یک فرایند یادگیری است کوه  به طور کلی  زیستآموزش محیط
هوای  و چوالش  زیسوت دانش و آگاهی در مورد محیط باعث افزایش
و تخصص بورای رسویدگی بوه     هاآن، توسعه الزم مهارتمرتبط با 
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و ابودام  گیوری آگاهانوه   و پرورش نگرش، انگیزه و تصمیم هاچالش
افوزایش  ( و در نهایت 1394)تقدیسی و همکاران،  شودمسؤالنه می

بور  پایودار در  ایجواد محویط زیسوت    تعهد و مشارکت مردموی را در  
  (.1392 ،نورپور و همکاران)خواهد داشت 

محیط زیست به هایی که نقش مهمی در آموزش یکی از مکان
مسوائل مهوم اجتمواعی دارد، سورای     حول  ن و کموک بوه   شهروندا

هوایی هسوتند کوه در داخول     سرای محالت مکوان محالت هستند. 
 ی ارتبا برای بربرار به عنوان مکان مناسبیو  انددایر شدهمحالت 

وندی ایفای گیری حس محلهبین ساکنان محالت و در نهایت شکل
تورین و  با توجه بوه اینکوه سورای محوالت از مهوم     . کنندنقش می

ذا لو مؤثرترین عوامل ارتقای مشارکت مردمی در اداره شوهر اسوت،   
هم مهای بسیار تواند از جمله پروژهمیستفاده از ظرفیت این نهادها ا
ی آگاه ایجادتوجه و شگرف بر تماعی به شمار آید که اثراتی بابلاج

 -تمواعی ارزیابی آثوار اج ) اجتما  داردگیری رفتار مطلو  در و شکل
 (. 1392، فرهنگی پروژه سرای محله ارامنه جنوبی

ه و ادارها شهرداری تهران از دیدگاه تهمین نیازمندیطور کلی به
 ناحیوه تقسویم   112هرداری و منطقوه شو   22بهتر سطح شهر را بوه  

ایون   نموده که هرناحیه نیز شامل تعدادی محله است که هر یک از
باشد و به طوور کلوی هموه    محالت دارای سرای محله مجزایی می
فرهنگوی   -ارزیابی آثار اجتماعیمحالت دارای سرای محله هستند )
ود بوه  خناحیه  هردر واب   (.1392، پروژه سرای محله ارامنه جنوبی

هوا براسواس جمعیوت،    بندی بلوکشود )تقسیمچند بلوک تقسیم می
طوور کلوی   باشد، بههای اصلی و غیره میتراکم، دسترسی به خیابان

 های هر منطقه توسط اداره بازیافوت آن منطقوه صوورت   بندیبلوک
ها ها کمک به انجام بهتر پژوهشبندیگیرد و هدف از این بلوکمی
ی صو ای کوه دارد مؤیود روز خا  ب شوماره باشد(. هر بلوک برحسو می

  (.1386پور و همکاران، باشد )هاشمآوری پسماندها میبرای جم 
که باشد، می 14گانه شهر تهران منطقه  22یکی از این مناطق 

 21و  هیناح 6منطقه مشتمل بر  نی. ااست شده واب  تهران شرق در
 دیو تول نیانگیشهر تهران با م تینفر از جمع 490.000محله با سهم 

. باشدیم تهران شهر یدیتول زباله تن 7500 از زبالهتن  323روزانه 
و نقوش   تیو اهم یدیو با توجه به وسعت منطقه و حجم پسوماند تول 

از  شیبو  افتیاز مبدأ و باز کیتفک نهیدر زم یسازآموزش و فرهنگ
سرای محله وجود دارد کوه   21، در این منطقه گرددیآشکار م شیپ

خانه مانند خانوه سوالمت، خانوه اسوبا       11سرای محالت در این 
ده اسوت کوه یکوی از آنهوا خانوه آمووزش       شو تهسیس غیره  بازی و

شهروندی است. در ایون سورای محوالت هور هفتوه یوک کارگواه        
-آموزشی با موضو  آسمان آبی، زمین پاک بوا عنووان )خوط سوفید    

خانوه   گردد و ماهیانه هر مسوئول زمین پاک( برگزار می-آسمان آبی
کارگواه آموزشوی بوا موضوو  آمووزش       4آموزش شهروندی حدابل 

شهروندی در سرای محله، مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی برگزار 
سرای محالت بوا  های آموزشی، برگزاری کارگاهنماید. عالوه بر می

هوایی بوا مفهووم    نصب بنر آموزشی در سوطح شوهر، توزیو  کتوا     
-های اطال دیی، بروشور و سیهای آموزشمدیریت پسماند و بسته

بوا   سازی و تفکیک زباله از مبودأ ر زمینه فرهنگدرسانی و آموزشی 
هدف افزایش سطح آگاهی شهروندان از خطرات بهداشتی و منواف   

محیطی حاصل از  مشارکت همگانی در مودیریت موواد زائود    زیست
جامد شهری و افزایش همکاری شوهروندان در زمینوه جداسوازی و    

باشد در مبدا در حال ارائه خدمات آموزشی به شهروندان می تفکیک
، فرهنگی پروژه سرای محله ارامنوه جنووبی   -ارزیابی آثار اجتماعی)

1392.) 

با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن اهمیوت روزافوزون   
بازیافت زباله در حفظ سالمت، محویط زیسوت، و همچنوین توسوعه     

خصوص بررسوی نقوش و تهثیرپوذیری     صنعت و اشت ال، تاکنون در
های شهروندی در سراهای محالت در ت ییر رفتار شهروندان آموزش

ای صورت نگرفتوه اسوت.   در خصوص تفکیک زباله از مبداء مطالعه
های اجورا شوده بصود    لذا این پژوهش با در نظر داشتن کلیه برنامه

و  یموزشووهووای مختلوو  آ اثربخشووی برنامووه بررسووی دارد بووه 
در افزایش شهرداری تهران  14سازی سرای محالت منطقه فرهنگ
دانش و آگاهی، ت ییور نگورش و همچنوین رفتوار و عملکورد      میزان 

در طرح تفکیوک زبالوه از مبودأ و بهبوود بازیافوت زبالوه       شهروندان 
هوای ارائوه شوده را در ایجواد رفتوار      بپردازد تا میزان تواثیر آمووزش  
از مبدأ مورد بررسی بورار دهود و بوا     مطلو  نسبت به تفکیک زباله

های بعدی های ارائه شده در این نواحی، برنامهارزیابی تاثیر آموزش
بنوابراین سووال اصولی     و یا ادامه آنها را به شهرداری پیشنهاد دهد.

آیا فعالیتهای مختل  آموزشی انجام شوده  این پژوهش این است که 
ن در افزایش میوزان  شهرداری تهرا 14توسط سراهای محله منطقه 

و رفتوار مطلوو  در   مثبوت  دانش و آگاهی شهروندان، ایجاد نگرش 
 است؟داری داشته آنها نسبت به تفکیک زباله از مبدأ تاثیر معنی
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 اهداف تحقیق -2

های مختل  بررسی میزان تاثیر فعالیتهدف کلی این مطالعه 
ر آموزشی سراهای محله در افزایش دانش، ت ییر نگرش و رفتا

 شهر تهران در زمینه تفکیک زباله از مبداء. 14شهروندان منطقه 
 اند، عبارتند از؛ است. اهداف اختصاصی که در این راستا مطرح شده

فرهنگی -های فردی، ابتصادی، و اجتماعیبررسی ویژگی -
 پاسخگویان؛

ر دحله های مختل  آموزشی سرای مبررسی میزان تاثیر فعالیت -
یت آگاهی شهروندان در زمینه مدیر افزایش میزان دانش و

 پسماند؛

ر دحله های مختل  آموزشی سرای مبررسی میزان تاثیر فعالیت -
 ؛اندایجاد نگرش مطلو  در شهروندان در زمینه مدیریت پسم

ر دحله های مختل  آموزشی سرای مبررسی میزان تاثیر فعالیت -
 اجرای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان؛

   مورد مطالعه مطالعات چندی در داخول و خوارج  در خصوص موضو
 موورد  از کشور صورت گرفته است که در ادامه به بررسی نتایج چند

 از آنها به صورت مختصر پرداخته شده است. 
 ( در بررسووی میووزان اطووال ، دیوودگاه و1387بیگوودلی و سوولطانی )

یوه  عملکرد مردم در ارتبوا  بوا مودیریت موواد زائود شوهری در ناح      
  درصود افوراد اطوال    35کوه  گوزارش کردنود    86باد تابستان آنج 

د و درصد از آگاهی خوبی برخوردارن 25درصد متوسط و  40ضعی ، 
درصود دارای نگورش    5در ارتبا  با سوؤاالت دیودگاهی و نگورش    

دار درصد نیز از دیدگاه خو  برخوور  65درصد متوسط و  30ضعی ، 
د درص 25د ضعی ، درصد عملکر 70بودند. در بخش عملکردی نیز 

یودگاه  درصد عملکرد خوبی دارند. اکثریت مردم دارای د 5متوسط و 
 اند که با هم مطابقت ندارد. ولی اطال  و عملکرد ضعی  ،خو 

 ( در بررسوی توهثیر آمووزش در جلوب    1388میرعباسی و همکاران )
 مشارکت مردمی در زمینوه تفکیوک از مبودأ پسوماندهای روسوتایی     

د روسوتای موور   4از هور  استان بزوین به ایون نتیجوه رسویدند کوه     
نماینود.  های خود را جداسازی میدرصد اهالی زباله 20مطالعه، تنها 

مبودأ   ساکنین از طرح تفکیک از درصد 70اظهارنظرها نشان داد که 
سوازی موردم   هوای مختلو  آگواه   انود کوه بوا شویوه    اطالعی نداشته

سوازی در ایون زمینوه و بیوان اهمیوت      خصوص زنوان و فرهنوگ  به
محیطی این مقوله، در جلب مشارکت و همکواری  بهداشتی و زیست

ذار ن بسویار تهثیرگو  آمردم اجرای طرح تفکیک از مبودأ و مودیریت   
 .خواهد بود

ای به بررسوی  ( در مطالعه1391زاده )فیروزآبادی و سودائیهوشمند 
ر نقش آموزش، فرهنگ و مشارکت اجتماعی در مدیریت پسماند شه

د دهد میزان اطال  افورا مینتایج بدست آمده نشان پرداختند.  شیراز
بداء مک از نحوه بازیافت زباله ضعی  است. اما افراد با طرح تفکی از

دهود کوه بوا    نشوان موی   تحقیق حاضور همچنین  .بودندزباله موافق 
 و شوود مواد بازیافتی کم میتفکیک افزایش سن میزان تمایل برای 

نوه،  ارائوه شوده در ایون زمی    هایآموزشپایین بودن میزان به علت 
 .شودجداسازی از منب  تولید زباله انجام نمی

 ینوه مآموزش در ز یرتاث یزانم( در بررسی 1391عابدی و همکاران )
ه بوه ایون نتیجوه رسویدند کو      زباله از مبودا درشوهر تهوران    یکتفک
ز پسوماندها ا  یوک تفک یسازمان برا یشده از سو یهارا یهاموزشآ

 یوک مشارکت درطرح تفک یزانم ینب ینهمچن .استبوده مبدا موثر 
 یها تفاوت معنادارو سن نمونه یتجنس یکتفک بهمبدا  پسماندها از
ه بدا بو پسماندها از م یکمشارک درطرح تفک یزانم ینب .وجود ندارد

ت درآمد و منطقه محل سکونت تفاو یزانم یلی،رشته تحص یکتفک
 یووکتفک یهوواوجووود دارد و از نظوور کارشناسووان روش یداریمعنوو

 پسماندها از مبدا موثر است.
ت ( در بررسی تاثیر آموزش محویط زیسو  1392اسراری و همکاران )
ی یک ماند پزشکی، نشان دادند که پس از اجرابر بهبود تفکیک پس

لکورد  دوره آموزش در بیمارستان کتالم، میزان آگاهی، نگورش و عم 
د درصو  100پرسنل درمان در زمینه تفکیک پسماندهای پزشکی به 

از  ا ببول ارتقاء یافته و تفاوت معنی داری با میزان تفکیک پسومانده 
 اجرای دوره های آموزشی داشته است. 

و  بررسوی میوزان آگواهی، نگورش     به( 1393خانلرتبار و همکاران )
ز ادر خصووص بازیافوت و تفکیوک زبالوه     بابلسر عملکرد شهروندان 

اهی و به این نتیجه رسید که سوطح آگو  پرداختند. این محققان  مبدأ
 ز مبدأادر زمینه بازیافت و تفکیک شهروندان بابلسر  یریپذمشارکت

 یریپذکتو مشار یسطح مطلو  آگاهاین  اما باشدزباله مطلو  می
و کمتور   شوهر یینو در نقوا  پوا   نبوددر نقا  مختل  شهر همگون 

 بود.  یبه آموزش و فرهنگ ساز یازبرخوردار ن
( در بررسووی رضووایتمندی، تمایوول بووه  1394منصوووری و ملکووی )

مشارکت و فرهنگ عمومی مردم شهر خلخال در طورح تفکیوک از   
آمووزش  ی شهری به ایون نتیجوه رسویدند کوه     هامبدأ پسماند زباله

رسوانی، سوطح   چهره به چهره و آمووزش از طریوق رسوانه، اطوال     
هوا و مزایوایی طورح تفکیوک از مبودأ      تحصیالت، اطال  از ویژگوی 

 آوری زبالوه توهثیر بسوزایی دارد.   پسماندها در مشارکت افراد در جم 
همچنین نتایج این محققوان نشوان داد، شوهروندانی کوه از لحوا       
ابتصادی و سطح تحصیالت شرایط بهتری دارند، میزان مشارکت و 



 822-812، صفحه 1397مطالعات علوم محیط زیست، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 

816 

 

آشنایی با واژه تفکیک از مبدأ بیشتر بوده اسوت. همچنوین اهمیوت    
در میزان مشارکت شهروندان برای اجرای این رسانی اطال  ؛آموزش

 طرح بسیار مهم است.
 ( کووه بووا هوودف1396العووه زینتووی فخرآبوواد و همکوواران )نتووایج مط

ت های مردمی در فراینود مودیری  شناسایی شیوه های جلب مشارکت
 پسماند روسوتایی انجوام شود، حواکی از ایون اسوت کوه از دیودگاه        

 لی بهخانوارهای روستایی شهرستان گرگان، آموزش افراد پیشرو مح
 ه های مشارکتمنظور جلب مشارکت سایرین یکی از مهمترین شیو

 باشد.  افراد در فرایند مدیریت پسماندها می

در زمینوه   Sorrentino et al. (2014)نتایج حاصول از تحقیوق   
بود  نقش و اهمیت دانش در مدیریت پسماندهای خانگی بیانگر این

ر و د کنود که با تقویت دانش مدیریت پسماند، نگرش افراد ت ییر می
 ود.شنهایت منجر به عمل مثبت می

در بررسوی ضوایعات جامود     Zen et al. (2014)نتوایج مطالعوه   
 نشووان دادخووانگی بابوول بازیافووت و غیربابوول بازیافووت در مووالزی  

هایی که درآمد کمتر، آمووزش کمتور یوا آگواهی کمتوری در      خانواده
پین کلیدی بر سر راه اجرای کم رابطه با بازیافت داشتند، یک چالش

یج ایت نتوا رفتند. در نهمالزی به شمار میسراسری بازیافت زباله در 
ر شود  ی بازیافت خانگی منجاین برنامه به شکل گرفتن یک برنامه

بوا   زیافوت که منجر به ایجاد درآمد باالتر حاصل از اجرای برناموه با 
 زمینه آموزشی بیشتر شد. پس

که با هدف بررسی عوامل  Zhang et al. (2015)نتایج پژوهش 
ایون   مؤثر در رفتار تفکیک پسماندهای خانگی انجام شود، حواکی از  

تی بر و تعهدات اخالبی هر دو تهثیر مثبمحیطی بود که دانش زیست
توانوود منجوور بووه رفتووار  طووی دارنوود کووه مووی محینگوورش زیسووت

 محیطی مدنظر شود.زیست

 تحقیق  روش-3

حا  به ل وا  از نو  تحقیقات کمّی هاین مطالعه به لحا  تحلیل داده
اده هدف از نو  مطالعات کاربردی است. به لحا  روش گوردآوری د 

ی ابزار اصولی گوردآور  است.  ایسهمقای-ها از نو  مطالعات توصیفی
 ربود کوه بوا د   هاطالعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخت

 ردموو  سوئواالت  و هاگزینه پژوهش، سئواالت اهداف و گرفتن نظر

 تودوین  و بخش کلوی تهیوه   دوپژوهش در  پرسشنامه بالب در نیاز

گویان گیری میزان دانش و آگاهی پاسوخ گردید. بخش اول به اندازه
ر دنوو  نگورش و رفتوار آنهوا      ،در رابطه بوا اهمیوت تفکیوک زبالوه    

رسشونامه بوه بررسوی    خصوص تفکیک زباله از مبدا و بخوش دوم پ 
 تصاص یافت. های فردی پاسخگویان اخویژگی

یت گیری مت یور دانوش شوهروندان در زمینوه مودیر     به منظور اندازه
ای در زمینه مدیریت پسماند بور  سوال چهار گزینه 14پسماند، تعداد 
های آموزشی سرای محالت منطقوه  هایی که در دورهمبنای آموزش

پاسوخ   برگزار شده بود، مطرح شد. برای افرادی که به هر سوال 14
بودنود   اسوخ اشوتباه داده  ، و افرادی کوه پ 20صحیح داده بودند نمره 

عنووان  سوال، بوه  14نمره صفر منظور گردید و در مجمو  میانگین 
 یبورا میانگین کل نمره دانش برای هر دو گوروه محاسوبه گردیود.    

ز مبدأ ازباله  یکتفکمدیریت پسماند و  ینهنگرش افراد در زم یبررس
 دیامو از پ یآگواه مؤلفوه شوامل؛   در دو گروه مورد مطالعوه از شوش   

 یدابتصا واید، فزباله یکتفک زیستییطو مح یاجتماع ، فوایدئداتزا
ه شد. استفاد مشکالت ی، اعتماد، و درکهنجار اخالب، زباله یکتفک
 نیوانگی . مدشو اسوتفاده   یکورت ل یبسمت 5 ی منظور از ط ینا یبرا

له از مبدأ زبا یکنگرش نسبت به تفک یرفوق شاخص مت  یهشش گو
ک یز از یو نبررسی رفتار تفکیک زباله از مبدا به منظور . را شکل داد

 ر درکسوال با دو گویه )شامل؛ بله و خیر( اسوتفاده شود. بوه منظوو    
ا روضعیت اجرای تفکیک زباله توسط پاسخگویانی کوه ایون رفتوار    

گواهی  -همیشه و بلوه -لهدر بالب دوگویه )بکنند، گزینه بله اجرا می
 شد.  ت( مطرحاوبا

ه بو   بین پاسوخگویان،  از طراحی و ببل از توزیاولیه بعد  پرسشنامه
 منظور تعیوین روایوی ظواهری و محتووایی در اختیوار صواحبنظران      
-یط)متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه مح

ز تهران( بورار گرفوت. پوس ا    14زیست مستقر در شهرداری منطقه 
عودد   30اعمال اصوالحات ارائوه شوده توسوط کارشناسوان، تعوداد       

رای پرسشنامه، به منظور تعیین ضریب پایوایی ابوزار تحقیوق در سو    
آوری شود و ضوریب آلفوای    تهران، توزی  و جم  13محالت منطقه 

 محاسبه شد.  86/0کرونباخ 
ه اول ؛ گورو اندجامعه آماری این مطالعه را دو گروه افراد تشکیل داده

ای هوای آموزشوی برگوزار شوده توسوط سور      شهروندانی که در دوره
 1395تا  1385های تهران در بازه زمانی سال 14محالت در منطقه 

و  =N)915زمینه مدیریت پسماند شرکت کورده بودنود )خوانوار     در
هوای آموزشوی   یک از دورهگروه دوم شهروندانی که تاکنون در هیچ

برگزار شده در خصوص مدیریت پسماند توسط سورای محوالت در   
 .=N)33916بودند )خانوار تهران شرکت نکرده  14منطقه 

ن بوه  در تحقیق حاضر به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکرا
وزش خانوار برای گوروه آمو   240شرح زیر استفاده شد و در مجمو  

هوا شورکت نکورده    خانوار برای افرادی که در این دوره 297دیده و 
 بودند تعیین شد.
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ای گیری تصادفی طبقهنهبه منظور انتخا  پاسخگویان از روش نمو
بنودی  با انتسا  متناسب استفاده شد. در مرحله اول نوواحی تقسویم  

ناحیوه( بوه عنووان     6شده براساس تقسیمات ج رافیایی شوهرداری ) 
یک طبقه )طبقات مرحله اول( در نظر گرفته شد. سپس از بین آنهوا  
 سه ناحیه به صورت تصادفی انتخا  شد. در مرحله بعد از هر ناحیوه 

تعدادی محله بر اساس مرزبندی صورت گرفته از سووی شوهرداری   
به عنوان طبقات مرحله دوم درنظر گرفته شدند و از هور   14منطقه 

ناحیه تعدادی محله بوه صوورت تصوادفی انتخوا  شود. در نهایوت       
های آماری محاسبه متناسب با حجم هر یک از طبقات، تعداد نمونه

ش بوه دلیول عودم برگوزاری     شد )الزم به ذکر است کوه ناحیوه شو   
های آموزش تفکیک از مبودأ زبالوه توسوط سورای محوالت از      دوره

 (. 1مطالعه حذف شد( )جدول 
 

 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه-1جدول 

 محله ناحیه منطقه
تعوووداد کووول 

 خانوارها
کننوده  تعداد خانوار شورکت 

 (  1385-95ها )کارگاهدر 

تعووداد نمونووه  
خوووووووووانوار 

 دیدهآموزش

تعووداد خووانوار شوورکت 
هووا نکوورده در کارگوواه

(95-1385) 

تعووداد نمونووه 
خووووووووانوار 

 ندیدهآموزش

4 

 81 9208 46 175 9383 شیوا 2

 60 6886 114 432 7318 نبی اکرم 2

 36 4149 18 70 4219 عارف 4

 53 6026 18 70 6096 دوال  4

 67 7647 44 168 7815 شهدای گمنام 5

 297 33916 240 915 34831 کل  

 
در  یی کوه واحد تحلیل در این مطالعه، خانوارها هستند. در خانوارهوا 

دوره های آموزشوی برگوزار شوده توسوط سورای محوالت شورکت        
ر شوده  برگزاهای اند، مادر خانوار، و در خانوارهایی که در دورهنکرده

هوا  توسط سرای محالت شرکت داشته اند، فردی کوه در ایون دوره  
فته شرکت کرده است، به عنوان پاسخگوی مطالعه حاضر در نظر گر

 شد.
 

افزار رمنآوری شده در این مطالعه از به منظور تحلیل داده های جم 
SPSS   اسوتفاده شود. آمارهووای موورد اسوتفاده در ایوون      20نسوخه

تبر، صد معتحقیق آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی، در
ی هوا کمینه و بیشینه( و همچنوین در تحلیول اسوتنباطی از آزموون    

 اسوکوئر -کوای غیرپارامتریوک  و  ایمسوتقل دو نمونوه   t پارامتریک
 استفاده شد.

 هایافته-4

راف معیار سال با انح 47/34 دیدهآموزش پاسخگویانمیانگین سنی 
سوال بوا    94/35آموزش ندیده پاسخگویان  میانگین سنیو  92/10

از درصود   4/59و  5/61به ترتیب . بود 47/10انحراف معیار برابر با 

حواکی از  ایج نتبودند. زن آموزش دیده و آموزش ندیده پاسخگویان 
درصد( دارای مودرک   41افراد آموزش دیده )حدود  این بود که اکثر
درصود(   4/42)آمووزش ندیوده   و اکثور پاسوخگویان   تحصیلی دیپلم 

 4/36و  7/41به ترتیب بوا   ند.اهمدرک تحصیلی متوسطه بوددارای 
ت وضعیبوده و دار خانه ،افراد آموزش ندیده و آموزش دیدهدرصد از 

به ترتیب . ملکی بوده استدر هر دو گروه سکونت اکثر پاسخگویان 
ین دو تا ندیده بآموزش درصد از افراد آموزش دیده و  4/41و  5/39

درصود پاسوخگویان آمووزش     5/25حدود  سه میلیون درآمد داشتند.
های آموزشی سرای محالت، اصالً به سرای محوالت  ندیده در دوره

درصد به سرای محالت خود  5/75منطقه خود مراجعه نکرده بودند. 
هوای آموزشوی آن در زمینوه مودیریت     اند اموا در دوره راجعه داشتهم

پسماند و تفکیک از مبدأ زباله شرکت نکرده بودند. عوالوه بور ایون    
هوای آموزشوی   درصد از این پاسخگویان، از برگوزاری برناموه   8/62

 .اندتوسط سرای محالت خود اطال  داشته
مطالعوه  نتایج حاصل از بررسی نموره دانوش پاسوخگویان ایون     
 80/13بیانگر این بود که میانگین نمره دانش افوراد آمووزش دیوده    

( و میانگین نمره دانوش افوراد آمووزش ندیوده     67/4)انحراف معیار=
( بود. نتایج همچنین بیوانگر ایون بوود    47/4)انحراف معیار=  54/12

درصد(، در محدوده  3/41که نمره دانش اکثریت افراد آموزش دیده )
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 38بود و نمره دانش اکثریت افراد آمووزش ندیوده، )   20تا  15نمره 
 برار داشت.  10تا  5درصد( در محدوده 

 توزی  فراوانی پاسخگویان بر  اساس نمره دانش -2جدول 

نموووووره 
 دانش

 افراد آموزش ندیده افراد آموزش دیده

 فراوانی
درصد 
 معتبر

 درصد معتبر فراوانی

0-5 3 3/1 5 7/1 

5-10 70 2/29 113 38 

10-15 68 3/28 74 9/24 

15-20 99 3/41 105 4/35 

 100 297 100 240 کل
 20بیشینه=      29/4کمینه= 

   80/13میانگین= 
 67/4انحراف معیار=  

 20بیشینه=   86/2کمینه= 
 54/12میانگین=

 47/4انحراف معیار= 
       
ارزیابی کیفی نگرش پاسخگویان و گروه بندی آنها در این به منظور 

اسوتفاده شود. در ایون روش داده هوای بوه       1ISDMرابطه از روش 
دست آمده به چهار سطح به شرح زیر تقسیم و در نهایت بر اسواس  
فراوانی و درصد به دست آمده در هر سطح، مت یر مورد نظر ارزیابی 

 شد: 
A=منفی: A < mean-SD 

B= نسبتا منفی: mean-SD < B < mean 

C= نسبتا مثبت: mean < C < mean+SD 

D= مثبت: mean+SD < D  

 
ت کوه  میانگین نمره به دست آمده برای مت یر نگرش بیانگر آن اسو 

( نگووورش مثبوووت و 59/3±98/0پاسوووخگویان آمووووزش دیوووده )
بت ( نگرش نسبتا مثبتی نس54/2±77/0پاسخگویان آموزش ندیده )

 اند. پسماند و تفکیک زباله از مبدا داشته به مدیریت
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Interval of Standard Deviation from the Mean 

ریت نی پاسخگویان بر اساس نو  نگرش نسبت به مدیتوزی  فراوا -3جدول 
 پسماند

پاسخگویان آموزش 
 ندیده

پاسخگویان آموزش 
 دیده

 نو  نگرش

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 منفی 42 5/17 52 5/17
 نسبتا منفی 75 3/31 99 3/33

 نسبتا مثبت 80 3/33 136 8/45

 مثبت 43 9/17 10 4/3

 54/2= *میانگین

 77/0انحراف معیار=

  95/3= *میانگین

 98/0انحراف معیار= 

 

 .مثبت=4، منفی=1مقیاس:  *           

ر ده ده و ندیو نتایج حاصل از آمار توصیفی رفتار افوراد آمووزش دیود   
 دیگور در منوزل  ماندهای خشک و تر از یوک  رابطه با جداسازی پس
رصود  د 3/12درصد افراد آمووزش ندیوده و    4/18بیانگر این بود که 

زی افراد آموزش دیده، پسماندهای خشک و تور را در منوزل جداسوا   
-یمدا را اجرا سایر پاسخگویان فعالیت تفکیک زباله از مب .کنندنمی

 زبالوه  ای که فعالیت تفکیککنند. از میان پاسخگویان آموزش دیده
 1/34 ودرصد همیشه  6/53درصد(،  7/87کنند )ل را اجرا میدر منز

ز بوین  ادهنود.  درصد گاهی اوبات این فعالیت را در منزل انجام موی 
 دههای آموزشی سرای محالت آموزش ندیپاسخگویانی که در دوره

 3/50، (درصود  6/81دهند )و عمل تفکیک زباله از مبدا را انجام می
اهی اوبات پسماندهای خشوک و تور   درصد گ 3/31درصد همیشه و 

 (.4)جدول کنند. را در منزل از یکدیگر جدا می

 

 

 

 

 

 

 

 



 822-812، صفحه 1397مطالعات علوم محیط زیست، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان 

819 

 

 جداسازی پسماندهای خشک و تر در منزلرفتار توزی  فراوانی پاسخگویان بر اساس  -4جدول 

 یپسماندهاتفکیک 

 در منزلخشک  و تر 

 آموزش ندیدهپاسخگویان  آموزش دیدهپاسخگویان 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 6/81 240 7/87 206 بله

 3/50 148 6/53 126 همیشه    
وبات    ا  3/31 92 1/34 80 گاهی 

 4/18 54 3/12 29 خیر

  3  5 بدون پاسخ

 100 297 100 240 کل

 

ن نموره دانوش   داری تفواوت بوین میوانگی   معنوی منظوور بررسوی   به
هوای آموزشوی   ورهپاسخگویان آموزش دیده و آمووزش ندیوده در د  

. نتوایج حاصول از   دشای استفاده مستقل دو نمونه tسرای از آزمون 
 و گروهدداری بین میزان دانش این آزمون نشان داد که تفاوت معنی

های آموزشی (. به بیان دیگر دورهp >01/0مورد مطالعه وجود دارد )
یر برگزار شده توسط سرای محالت در زمینه مودیریت پسوماند توهث   

 معناداری بر روی دانش افراد داشته است. 

 پاسخگویانمقایسه دانش  به منظور tنتایج حاصل از آزمون   -5جدول 

 میانگین تعداد گروه
انحراف 
 معیار

T sig 

افراد آموزش 
 دیده

240 78/13 67/4 
13/3 002/0 

افراد آموزش 
 ندیده

297 50/12 47/4 

 
رای محالت بر نوو   های آموزشی ستاثیر دورهمنظور بررسی به
ماند نسبت به مدیریت پسندیده آموزش افراد آموزش دیده و نگرش 
نتایج حاصول از ایون   ای استفاده گردید. مستقل دو نمونه tاز آزمون 
فوراد  نگورش ا اختالف معناداری بین نوو   بیانگر این بود که آزمون 

ک نسبت به مدیریت پسوماند و تفکیو  ندیده آموزش آموزش دیده و 
 .(6 )جدول( p<01/0) زباله از مبدا مشاهده شد

 پاسخگویانمقایسه نگرش به منظور  tنتایج حاصل از آزمون  -6 جدول

 میانگین تعداد گروه
انحراف 
 معیار

T Sig 

 98/0 59/3 240 افراد آموزش دیده
57/3 001/0 

 77/0 54/2 297 افراد آموزش ندیده

 

 
دا در مب ها در خصوص رفتار تفکیک زبالهنتایج حاصل از تحلیل داده

 گوروه  توسط هر دو گروه پاسخگویان حاکی از این بود که در هر دو
در  درصد آنها پسوماندهای تور و خشوک را    80مورد مطالعه بیش از 
های منظور بررسی تهثیر دورهبهاما کنند. تفکیک میمنزل از یکدیگر 

 وافوراد آمووزش دیوده     عملکورد و رفتوار  آموزشی سرای محالت بر 
سوال  این برای پاسخگویی بهی دو کیا مرب  –ندیده از آزمون کای 

های مختل  آموزشی سورای محلوه در رفتوار اجورای     که آیا فعالیت
 توده اسندگان تاثیرگذار بکنرکتطرح تفکیک زباله از مبدا توسط ش

ن بوود کوه   آزمون بیانگر ایو این نتایج حاصل از  .دشاستفاده ، یا خیر
ای ماندهرفتار افراد آموزش دیده و ندیده در رابطه با جداسوازی پسو  

(. 7جدول )( p<05/0) داردداری تفاوت معنیخشک و تر با یکدیگر 
 تهران، 14های انجام شده در سرای محالت منطقه بنابراین آموزش

ورد میده در دیده در مقایسه با افراد آموزش ند رفتار افراد آموزشبر 
نوی  بدین مع .تاثیرگذار بوده استجداسازی پسماندهای خشک و تر 

د کوه   توان چنوین بیوان کور   می 4با توجه به نتایج جدول شماره که 
ت هوای سورای محوال   فراد آموزش دیوده در دوره درصد بیشتری از ا

فکیوک  تاند، عمل ها آموزش ندیدهنسبت به افرادی که در این دوره
عیوین  تبوه منظوور   دهند. های تر و خشک را در منزل انجام میزباله

ه شود  استفاد (phi)شدت رابطه بین این دو مت یر نیز از ضریب فی 
یون  شدت رابطه بوین ا ( نشان داد که 082/0که میزان این ضریب )

 .مت یر بسیار ضعی  است دو
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تفکیک  فتارآزمون کای اسکوئر در خصوص رنتایج  -7جدول 
 پاسخگویان زباله

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه-5

 یسورا  یآموزشو  هوای یوت فعال یرتواث  نیوی تع هدف با حاضر قیحقت
 نگورش و  نو میزان دانش، بر  شهرداری تهران 14منطقه  محالت
 مبوداء  زبالوه از  یوک طرح تفک یاجرارفتار شهروندان در زمینه ت ییر 

 . انجام شد توسط شهروندان
ه ین بوود کو  ادانش افراد مورد مطالعه، موید میزان در رابطه با نتایج 

 یی دراگرچه هر دو گروه پاسخگویان از میزان دانش و آگواهی بواال  
افراد  ه دانشمیانگین نمراند، اما زمینه مدیریت پسماند برخوردار بوده

طوه بوا   ( در راب54/12( از افراد آموزش ندیوده ) 78/13آموزش دیده )
انش دزان میمدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ زباله بیشتر بود و بین 

شوت  آمواری وجوود دا   ی به لحوا  دو گروه اختالف معنادارو آگاهی 
(01/0>pبه طوری ،) ورهدکه میزان دانش و آگاهی افرادی که در-

ه های آموزشی سرای محالت در زمینه مدیریت پسماند شرکت کرد
بوه  د، انو هوا شورکت نداشوته   به افرادی که در این دوره تبودند، نسب
توایج  نایون نتوایج همراسوتا بوا     داری باالتر بوده است. معنی صورت

( 1391( و عابودی و همکواران )  1393مطالعه خانلرتبار و همکاران )
ر دان موثو آگاهی شهرونهای آموزشی را بر دانش بود که تاثیر دوره
 اند. ارزیابی کرده

ر بوین  دااین مطالعه حاکی از این است که وجود تفاوت معنوی نتایج 
نو  نگرش پاسخگویان آموزش دیده و آموزش ندیوده در خصووص   

موزش افراد آ نگرشباشد. به این صورت که مینیز مدیریت پسماند 
دی کوه  نسبت به مدیریت پسماند در مقایسه با نو  نگرش افرادیده 

حاصول،   نتیجوه  .تر بوده استثبتاند مها شرکت نداشتهدر این دوره
( 1391هوشمند فیروزآبادی و همکواران ) در راستای نتیجه مطالعات 

 نسبت به مودیریت پسوماند شوهروندان   نگرش مثبت وجود مبنی بر 
 شیراز نیز بود. 

از این پژوهش در خصوص رفتار تفکیک زبالوه توسوط   نتایج حاصل 
هر دو گروه بیش از این بود که در حاکی از شهروندان مورد مطالعه 

درصوود پاسووخگویان پسووماندهای توور و خشووک را در منووزل از  80
دار بوین  وجوود تفواوت معنوی   کنند. با این حال یکدیگر تفکیک می

عملکرد شهروندان آموزش دیوده و آمووزش ندیوده توسوط سورای      
ای کوه  . به گونهتایید شدمحالت در زمینه تفکیک زباله از مبدا نیز 

اند، در مقایسه با افرادی که ها آموزش دیدهدوره افرادی که در این
های تر و خشک را در منوزل بیشوتر   اند، تفکیک زبالهآموزش ندیده

نتایج مطالعات انجام شده توسط اسراری و همکواران  ند. نکاجرا می
( نیز همراستا با این نتیجه بوده 1394( و منصوری و ملکی )1392)

 است. 
ای اجور بوودن  وثر بیوانگر مو   مطالعوه این در مجمو  نتایج حاصل از 

تهوران در   14قوه  سرای محالت منطهای آموزشی دورهها و فعالیت
تووان  ن میبنابرای مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ زباله بود.زمینه 

در مووثری  تهران نقوش   14اذعان داشت که سرای محالت منطقه 
سماندها پور مدیریت منظبهشهروندان زمینه افزایش دانش و آگاهی 

  د.نکمیایفا 
موفقیوت اجورای   با در نظر گرفتن این موضو  و با توجه بوه اینکوه   

طرح مدیریت پسماند به میوزان زیوادی مسوتلزم تعهود و مشوارکت      
و  سطح آگاهی عمومی یرتقاا، باشدشهروندان نسبت به این امر می
، اجتمواعی  پیامودهای ابتصوادی،   دانش نسوبتا تخصصوی در زمینوه   

کواهش  شوامل  ) پایودار و رفتوار  مصرف  زیست محیطیو  هداشتیب
، و ایجواد  (زبالوه در منوزل   بازیافوت و  استفاده مجودد  ،پسماند تولید

نگرش مثبوت نسوبت بوه مودیریت و تکفیوک پسوماندها از جملوه        
راهکارهای پایداری هستند که مشارکت شهروندان را در این زمینوه  
از تضمین خواهند کرد. از این رو، حمایت و تقویت سورای محوالت   

ها به شهروندان هر به منظور ارائه این ببیل آموزشسوی شهرداری 
آید. بوا  به شمار میپربازده برای جامعه ذاری گنوعی سرمایه ،منطقه

هوا بور دانوش، نگورش و عملکورد      توجه به تاثیرگذار بودن آمووزش 
های آموزشوی  ها و دورهمدیریت پسماند شهروندان، عالوه بر کارگاه

هوای  رسوانی در مکوان  اطوال  شود، که در سرای محالت برگزار می
، و انتشوار  آموزشوی بنرهوای   ها ونصوب پوسوتر  با طراحی و  پرتردد

پسوماند،  میوزان  وضوعیت کنوونی   با محتوایی همچون  بروشورهایی
 کاهش تولید پسماندراهکارهای و  ،آموزش مصرف صحیح و اصولی

افوزایش  و  سوازی فرهنگو آموزش مدیریت و تفکیک آن، منجر به 
مشارکت شهروندی در راسوتای تحقوق مودیریت پسوماند و بهبوود      

ن خواهوووووود شوووووود. مناسووووووبات اجتموووووواعی شووووووهروندا

 گروه
 اجرای تفکیک زباله

پاسخگویان 
 آموزش دیده

پاسخگویان 
 آموزش ندیده

 کل

 بله
 446 (6/81) 240 (6/87) 206 ( مشاهده شده %فراوانی )
 446 (4/84) 248 (2/84) 198 ( مورد انتظار%فراوانی )

 خیر
 83 (4/18) 54 (3/12) 29 ( مشاهده شده)%فراوانی 
 83 (6/15) 46 (7/15) 37 ( مورد انتظار%فراوانی )

 کل 
 529 (100) 294 (100) 235 ( مشاهده شده%فراوانی )
 529 (100) 294 (100) 235 ( مورد انتظار%فراوانی )

 P=    082/0= Phi  037/0     59/3= پیرسون کای اسکوئر
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 منابع

بررسی آگاهی و عملکرد مردم شهر یزد در (. 1389سمائی، م.ر. شاهسونی، ا. افرا،ی و ابوترابی، م. ) پوش، م.ح. ابراهیمی، ا. احرام -
، سال نهم، ت و محیطفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد سالم، 1387مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری در سال 

 چهارم.شماره 
مردم شهر همدان در  بررسی میزان مشارکت(. 1392صفائی شکیب، س. درگاهی،  . صمدی خادم، ش. ) احمدی م.ن. ضرغامی، م. -

 زیست،ریزی و مدیریت محیطالمللی برنامهسومین کنفرانس بینمجموعه مقاالت ، "های شهریطرح تفکیک از مبدا پسماند زباله
 صفحه. 11دانشگاه تهران. 

 .ات نقش کلیکالمللی پردازش اطالعشرکت بین(. 1392. )رهنگی پروژه سرای محله ارامنه جنوبیف -بی آثار اجتماعیرزیاا -
ارستان مطالعه موردی: بیم)(. مطالعه تاثیر آموزش محیط زیست بر بهبود تفکیک پسماند پزشکی 1392اسراری، ا. و رهبری، م. ) -

 . 1-9(: 4)1، و توسعه پایدار فصلنامه آموزش محیط زیستد کتالم(. ااحمدنژ
 1 هیدر ناح یهرمواد زائد ش تیریو عملکرد مردم در ارتبا  با مد یدگاهاطال  . د یزانم یبررس (.1387ی، ف. )سلطانس.  یگدلی،ب -

 صفحه. 8. زیسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از مناب  آلی تجدید شونده در کشاور. 86نج  آباد تابستان 
 وم.ست تهران، چاپ محمد خورشید دوست، انتشارات سم ، ترجمهآموزش محیط زیست در برن بیست و یکم (.1390)پالمر، ج.  -
یافت آموزان مقط  ابتدایی در باز(. تهثیر آموزش بر توانمندی سازی  دانش1394تقدیسی، م.ح. غالمی، م. حسینی، ف. رحیمی، ز. ) -

 .319-327، دوره سوم، شماره چهارم، ص ارتقای سالمت فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت وزباله. 
باله از صوص بازیافت و تفکیک ز(. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در خ1393خانلرتبار، ح. خلیلی، س و ملکی، ز. ) -

 ه.فحص 10، تهران، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدارمبدأ )مطالعه موردی بابلسر(. 
 ز مبدا پسماندهای جامد محیط زیستا(. تحلیل عوامل موثر در تفکیک 1396زابلی زاده، ا.، مشکینی، ا.، یوس  زاده، ز. و فتاحی، ن. ) -

 .45-62(: 4)5، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدارتهران.  1منطقه  3شهری ناحیه 
عه دیریت پسماند روستایی )مطالشیوه های جلب مشارکت مردمی در فرایند م(. 1396زینتی فخرآباد، ح.، کالنتری، خ. و مطیعی، ن. ) -

 . 45-54(: 2)6، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدارموردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان(. 
ماند (. آمار پسماند شهر تهران. بابل دسترس در سایت سازمان مدیریت پس1397سازمان مدیریت پسماند. ) -

http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=481 1397دی  8. بازیابی شده در تاریخ . 
. http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=132(. تولید و مدیریت پسماند. بابل دسترس در: 1397شهرداری تهران. ) -

 . 1397دی  17ه در تاریخ بازیابی شد
. هرانزباله از مبدا درشهر ت یکتفک ینهآموزش در زم یرتاث یزانمررسی ب(. 1391علی،   و شمخانی، ا. )عابدی، س. صباغیان، ز. شاه -

 صفحه. 17، تهران، پسماند یریتمد یالملل ینب یشهما ینو اول یمل یشهما ینششممجموعه مقاالت 

، سال شناسیمحیطهای نو مدیریت پسماندها در کشور. (. ارزیابی توانایی انطباق فناوری1386زاده، م. )عبدلی، م.  و جلیلی باضی -
 .51-62، ص 42سی و سوم، شماره 

شارات انتشهری،  ت برنامه ریزی، وزارت کشور، دفتر برنامه ریزی مرکز مطالعامدیریت مواد زاید جامد شهری(. 1379عبدلی، م. . ) -
 سازمان شهرداری های کشور، جلد اول. 

گانه شهر تهران  22مناطق  (. بررسی تولید پسماندهای شهری در1392فرد، ر. )عبدلی، م. . اکبرپورشیرازی، م. امیدوار،   و سمیعی -
-33ماره دوم، ص ، سال چهاردهم، شوماهنامه علمی و پژهشی بهداشت یزدد. 1392-1389های با رویکرد کاهش پسماند طی سال

23. 
ک از ال در طرح تفکی(. بررسی رضایتمندی، تمایل به مشارکت و فرهنگ عمومی مردم شهر خلخ1394منصوری، م و ملکی، م. ) -

 .1-11، ص اب  طبیعیدانشجویی رشته کشاورزی و من –های علمی سومین همایش انجمنمبدأ پسماند زباله شهری، 

http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=132
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 یاز مبدأ پسماندها یکتفک ینهدر زم یآموزش در جلب مشارکت مردم یرتهث(. 1388، ن. )میرعباسی، ا.س. پناهنده، م و نقوی -
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ریزی شهر ن. مرکز مطالعات و برنامه(. بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایرا1392نورپور،  . افراسیابی، ه و داوودی، س.م. ) -
 صفحه. 66، 207تهران، گزارش شماره 

در کالن  خشک یپسماندها یافتدر مبدأ و باز یکتفک یتوضع یبررس(. 1386. )سپور، ی. رضایی، آ. موسوی، م و پژهان، هاشم -
 صفحه. 10، بهداشت محیط دهمین همایش ملیمجموعه مقاالت (. 3منطقه  یشهردار یافتباز یستگاه: ایشهر تهران )مطالعه مورد

 دومین شیراز، شهر پسماند مدیریت در جتماعیا مشارکت و فرهنگ آموزش، نقش (.1391زاده، ح. )فیروزآبادی، ف و سودائی هوشمند -
 صفحه. 9تهران،  دانشگاه تهران، ،زیست محیط مدیریت و ریزیبرنامه کنفرانس
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