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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

فقدان و ضاااع  همراه ی ایران بهشاااهر تیجمع روزافزون رشاااد
ستگذاری و ارزیابی فعالیت ساس برنامه های سیا گوناگون شهری برا
تداوم  فاضاااال ورود جامع و کالن ملی و  یدات و  به انواع زا ها 

 زیسااتمحیط که اساات زاییبحران عوامل جمله از زیسااتمحیط
شتوضعیت  و طبیعی سان سالمتی و بهدا  و خطر معرض در را هاان
 حالی در این. (1379)عبدلی،  اسااات داده قرار گوناگون هایزیان
روند تولید زایدات افزوده شااده و  پیچیدگی ربروز به روز  که اساات

صل فعالیت ست، به یکی از تولید روزافزون آنها که حا سانی ا های ان
معضااالت و مشااکالت شااهرها و روسااتاهای تبدیل شااده اساات  

 . (1396زاده و همکاران، )زابلی
در همه موارد با ها در تهران افزایش جمعیت و افزایش کلی سااارانه

افزایش مصرف و در نهایت پسماندهای ناشی از آن در ارتباط است. 
ستم  سی شکلی آن، با  شهری و دگرگونی  سماندهای  ترکیب جدید پ

در مقایسه با گذشته تفاوت فراوانی پیدا کرده است، بندی نوین بسته
ستهکه طوریبه ستم ب سبب افزایش میزان بندی جدید در نهایت سی

د و غیرقابل بازیافت توساااط طبیعت شاااده امهای جزائدات و زباله
اسااات. به عنوان مثال، با توجه به اطالعات دریافتی از ساااازمان 
مدیریت پسااماند شااهرداری تهران، میانگین روزانه کل زباله تولید 

تن  7500، حدود 1396گانه شهر تهران در سال  22شده در مناطق 
 1396 اساات. با در نظر گرفتن جمعیت شااهر تهران در سااالبوده 
ساارانه با در نظر گرفتن متوسااط میلیون نفر( و همچنین  13)حدود 

هان له در ج با نه ز ید روزا به ازای هر نفر در روز(  275) تول گرم 
تنی تولید روزانه پسااماند  3925(، فاصااله 1397)شااهرداری تهران، 

شود. مسلم است که برای شهر تهران از متوسط جهانی مشخص می
سی و مدیریتی مبتنی بر اتولیدی باید تداین حجم زایدات  شنا بیر کار

 (.1392اصول مهندسی اندیشید و اعمال نمود )عبدلی و همکاران، 
ئد جوابگوی های کنونی جمعروش هداری و دفن مواد زا آوری، نگ

جانبه به احتیاجات امروز و آینده نیساات. لذا بازیافت اصااولی و همه
وری در د شهری و افزایش بهرهای برای کاهش مواد زائعنوان گزینه

سأله صورت م ای مهم در آمده و ایجاد قوانین و مقررات مدیریت به 
ست، زیرا با جدی در این زمینه ضرورتی اجتنا  بازیافت مواد ناپذیر ا

نهمی کاهش هزی هداشاااتی و توان در  یت ب ها و بهبود وضاااع
مل نمود )عبااااااادلی،زیسااات فت  (.1386 محیطی موثر ع یا باز
های شهری و خصوصاً پسماندهای خانگی که بخش اعظمی پسماند

شکیل می شهرها را ت سماند  صرف مواد دهد میاز پ تواند کاهش م
جویی در مصرف طبیعی را به دنبال داشته و باعث صرفهاولیه و منابع

ناپذیر هم هساااتند، گردد. از طرفی با طبیعی که بعضااااً تجدیدمنابع
ن تا حدود زیادی معضاال دفن توابازیافت پسااماندهای شااهری می
شی از آن از زباله را حل نمود و به میزان قابل توجهی بر مشکالت نا

جمله کمبود زمین برای دفن زباله فائق آمد. بنابراین بازیافت پسماند 
و مدیریت اصولی آن امری ضروری و حائز اهمیت به منظور تسکین 

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

درصد  10کمتر از در حال حاضر ها حاکی از آن است که اما بررسی
سعه بازیافت می شورهای در حال تو شهری در ک وند و شمواد زائد 

قبولی ا مقدار اندکی از این مواد بازیافتی از اساااتانداردهای قابلهتن
در ایران نیز طرح تفکیک زباله از مبدأ از (. 1390برخوردارند )پالمر، 

 ،های شااهریبا هدف مدیریت صااحیو و اصااولی زباله 1383ال ساا
له و  با فت ز یا باز یت  ها ند و در ن ما نه پسااا خا کار ندمان  افزایش را

توسط شهرداری  زیستجلوگیری از دفن و آسیب رساندن به محیط
شاااهرهای کشاااور به اجرا درآمد. اما اجرای این در تعدادی از کالن

شده بود، بطرح آن چنان که پیش ستقبال چندانی بینی  ا موفقیت و ا
مواجه نشااد. در بررساای علل این عدم موفقیت، نادیده گرفتن نقش 

ساااازی و عدم تعهد افراد فینفع )مردم محلی( از جمله مهم فرهنگ
مده یتع حدود عدم همراهی ترین م به  که منجر  ها و موانعی بود 

(. 1392شهروندان در اجرای این طرح شده بود )احمدی و همکاران، 
 عدمبه بیان دیگر آگاهی و نبود ، عدم مشاااارکت آنهاکی از دالیل ی

اساات که در نهایت منجر به  گذاری در آموزش شااهروندانساارمایه
روزانه هزاران تن مواد باارزش و قابل بازیافت به همراه دیگر  نابودی
سازمان مدیریت  افزایدهای محیط میشود و بر آلودگیها میزباله (

شهرداری،  سماند  صاحبان و شهروندان بهچرا که  .(1394پ عنوان 
مالکان شااهر در زمینه بهبود بهداشاات و سااالمت محیط شااهری و 

دارند و در این زمینه ای کنندهنقش تعیینها ها و برنامهاجرای طرح
مشاااارکت آنها نیازمند دانش و آگاهی کافی و نگرش مثبت به این 

ضوع می شد )مو صورت Lederer et al., 2015با (. در غیر این 
مهعدم همکاری و همراهی آن این  ردای را ها هرگونه طرح و برنا

صوص  شکل مواجه میخ بنابراین . سازدمتوق  و اجرای آن را با م
موفقیت در زمینه مدیریت بهینه پساااماندها در گرو آن اسااات که 
اطالعات علمی و فنی متناسب با نیازها در جامعه تهیه و منتشر شود 
که سبب ارتقاء دانش عمومی اقشار جامعه، تغییر نگرش، ایجاد تغییر 
ماعی مردم در  جدید و مشاااارکت اجت جایگزینی فرهنگ  تار و  رف

 (. 1389های شهری شود )ابراهیمی و همکاران، مدیریت پسماند
یک فرایند یادگیری اسااات که به طور کلی  زیساااتآموزش محیط

های و چالش زیساااتباعث افزایش دانش و آگاهی در مورد محیط
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و تخصااص برای رساایدگی به  هاآن، توسااعه الزم مهارتمرتبط با 
و اقدام گیری آگاهانه و پرورش نگرش، انگیزه و تصااامیم هاچالش

سؤالنه می سی و همکاران،  شودم افزایش ( و در نهایت 1394)تقدی
بر خواهد ایجاد محیط زیست پایدار در تعهد و مشارکت مردمی را در 

  (.1392 ،نورپور و همکاران)داشت 
کان که نقش مهمی در آموزش یکی از م به هایی  محیط زیسااات 

مسائل مهم اجتماعی دارد، سرای محالت حل ن و کمک به شهروندا
دایر هایی هستند که در داخل محالت سرای محالت مکانهستند. 
سبیو  اندشده ساکنان  به عنوان مکان منا برای برقراری ارتباط بین 

کل یت شااا ها لهمحالت و در ن فای نقش گیری حس مح ندی ای و
ترین و مؤثرترین الت از مهمبا توجه به اینکه سااارای مح. کنندمی

ست، لذا ا شهر ا شارکت مردمی در اداره  ستفاده از عوامل ارتقای م
های بساایار مهم اجتماعی تواند از جمله پروژهمیظرفیت این نهادها 

ایجاد آگاهی و توجه و شاااگرف بر به شااامار آید که اثراتی قابل
 -تماعیارزیابی آثار اج) اجتماع داردگیری رفتار مطلو  در شاااکل

 (. 1392، فرهنگی پروژه سرای محله ارامنه جنوبی
یازمندیطور کلی به و اداره ها شاااهرداری تهران از دیدگاه تأمین ن

ناحیه تقساایم  112منطقه شااهرداری و  22بهتر سااطو شااهر را به 
ست که هر یک از این  شامل تعدادی محله ا نموده که هرناحیه نیز 

باشااد و به طور کلی همه محالت دارای ساارای محله مجزایی می
ستند ) سرای محله ه فرهنگی  -ارزیابی آثار اجتماعیمحالت دارای 
ناحیه خود به ناحیه خود به   هرهردر واقع در واقع   (.1392، پروژه سااارای محله ارامنه جنوبی

سیم می سیم میچند بلوک تق سیمچند بلوک تق سیمشود )تق ساس جمعیت، بندی بلوکبندی بلوکشود )تق ساس جمعیت، ها برا ها برا
سی به خیابان ستر سی به خیابانتراکم، د ستر صلی و غیره میتراکم، د صلی و غیره میهای ا شد، بههای ا شد، بهبا طور کلی طور کلی با

صورتهای هر منطقه توسااط اداره بازیافت آن منطقه صااورتبندیبندیبلوکبلوک سط اداره بازیافت آن منطقه    های هر منطقه تو
ها ها ها کمک به انجام بهتر پژوهشها کمک به انجام بهتر پژوهشبندیبندیگیرد و هدف از این بلوکگیرد و هدف از این بلوکمیمی
ی برای ی برای صصای که دارد مؤید روز خاای که دارد مؤید روز خاباشد(. هر بلوک برحسب شمارهباشد(. هر بلوک برحسب شمارهمیمی
  (.(.13861386پور و همکاران، پور و همکاران، باشد )هاشمباشد )هاشمآوری پسماندها میآوری پسماندها میجمعجمع

شهر تهران منطقه   2222طق طق یکی از این منایکی از این منا شهر تهران منطقه گانه  شد، میمی  1414گانه  شد، با   که درکه دربا
ست  شدهشده  واقعواقع  تهرانتهران  شرقشرق ستا شتمل بر   ننیی. ا. اا شتمل بر منطقه م   2121و و   ههییناحناح  66منطقه م

سهم  سهم محله با    ددییتولتول  ننییانگانگییشهر تهران با مشهر تهران با م  تتیینفر از جمعنفر از جمع  490.000490.000محله با 
شدییمم  تهرانتهران  شهرشهر  ییددییتولتول  زبالهزباله  تنتن  75007500  ازاز  زبالهزبالهتن تن   323323روزانه روزانه  شدبا . . با

سمبا توجه به وساااعت منطقه و حجم پسااام سعت منطقه و حجم پ و نقش و نقش   تتییاهماهم  ییددییاند تولاند تولبا توجه به و
از از   ششییبب  افتافتییاز مبدأ و بازاز مبدأ و باز  ککییتفکتفک  نهنهییدر زمدر زم  ییسازسااازآموزش و فرهنگآموزش و فرهنگ

شکار م  ششییپپ شکار مآ سرای محله وجود دارد که سرای محله وجود دارد که   2121، در این منطقه ، در این منطقه گرددگرددییآ
خانه مانند خانه سالمت، خانه اسبا  بازی خانه مانند خانه سالمت، خانه اسبا  بازی   1111در این سرای محالت در این سرای محالت 

سیس غیره غیره   وو سیس تأ ست که یکی از آنها خانه آموزش ششتأ ست که یکی از آنها خانه آموزش ده ا شهروندی شهروندی ده ا

است. در این سرای محالت هر هفته یک کارگاه آموزشی با موضوع است. در این سرای محالت هر هفته یک کارگاه آموزشی با موضوع 
زمین پاک( زمین پاک( --آسمان آبیآسمان آبی--آسمان آبی، زمین پاک با عنوان )خط سفیدآسمان آبی، زمین پاک با عنوان )خط سفید

گردد و ماهیانه هر مسئول خانه آموزش شهروندی حداقل گردد و ماهیانه هر مسئول خانه آموزش شهروندی حداقل برگزار میبرگزار می
سرای محله، کارگاه آموزشاای با موضااوع آموزش شااهروندی در ساارای محله،   44 شهروندی در  ضوع آموزش  شی با مو کارگاه آموز

برگزاری برگزاری نماید. عالوه بر نماید. عالوه بر فرهنگی برگزار میفرهنگی برگزار میمدارس، مساجد و مراکز مدارس، مساجد و مراکز 
شی، کارگاهکارگاه شی، های آموز سطو سرای محالت با سرای محالت با های آموز شی در  صب بنر آموز سطو ن شی در  صب بنر آموز ن

ستههایی با مفهوم مدیریت پساااماند و بساااتهشهر، توزیع کتا شاااهر، توزیع کتا  سماند و ب های های هایی با مفهوم مدیریت پ
سی شور و  شی، برو سیآموز شور و  شی، برو شی های اطالعهای اطالعدیدیآموز سانی و آموز شی ر سانی و آموز ر زمینه ر زمینه ددر

س  سازی و تفکیک زباله از مبدأسازی و تفکیک زباله از مبدأفرهنگفرهنگ سبا هدف افزایش  طو آگاهی طو آگاهی با هدف افزایش 
ستشااهروندان از خطرات بهداشااتی و منافع زیساات شتی و منافع زی صل از  محیطی حاصاال از  شهروندان از خطرات بهدا محیطی حا

شهری و افزایش مشاااارکت همگانی در مدیریت مواد زائد جامد شاااهری و افزایش  شارکت همگانی در مدیریت مواد زائد جامد  م
سازی و تفکیک در مبدا در حال همکاری شااهروندان در زمینه جداسااازی و تفکیک در مبدا در حال  شهروندان در زمینه جدا همکاری 

شهروندان می شی به  شهروندان میارائه خدمات آموز شی به  شد )ارائه خدمات آموز شد )با   --ارزیابی آثار اجتماعیارزیابی آثار اجتماعیبا
 (.(.13921392، ، ارامنه جنوبیارامنه جنوبی  فرهنگی پروژه سرای محلهفرهنگی پروژه سرای محله

یت روزافزون  با در نظر گرفتن اهم مذکور و  لب  طا به م جه  با تو
بازیافت زباله در حفظ سااالمت، محیط زیساات، و همچنین توسااعه 
سی نقش و تأثیرپذیری  صوص برر شتغال، تاکنون در خ صنعت و ا

های شهروندی در سراهای محالت در تغییر رفتار شهروندان آموزش
ای صورت نگرفته است. لذا زباله از مبداء مطالعه در خصوص تفکیک

های اجرا شده قصد دارد به این پژوهش با در نظر داشتن کلیه برنامه
سازی سرای و فرهنگ یموزشهای مختل  آاثربخشی برنامهبررسی 

قه  دانش و میزان در افزایش شاااهرداری تهران  14محالت منط
در طرح شااهروندان آگاهی، تغییر نگرش و همچنین رفتار و عملکرد 

تاثیر  تا میزان  له بپردازد  با فت ز یا باز بدأ و بهبود  له از م با تفکیک ز
های ارائه شااده را در ایجاد رفتار مطلو  نساابت به تفکیک آموزش

های زباله از مبدأ مورد بررسااای قرار دهد و با ارزیابی تاثیر آموزش
ئه مه ارا نا به شاااده در این نواحی، بر ها را  مه آن یا ادا عدی و  های ب

بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است  شهرداری پیشنهاد دهد.
سراهای محله که  سط  شده تو شی انجام  آیا فعالیتهای مختل  آموز

قه  گاهی  14منط شاااهرداری تهران در افزایش میزان دانش و آ
ر مطلو  در آنها نسااابت به و رفتامثبت شاااهروندان، ایجاد نگرش 

 است؟داری داشته تفکیک زباله از مبدأ تاثیر معنی



 1075-1065، صفحه 1398فصل بهار ، اول، شماره چهارممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

1068 

 اهداف تحقیق 

های مختل  بررسی میزان تاثیر فعالیتهدف کلی این مطالعه 
آموزشی سراهای محله در افزایش دانش، تغییر نگرش و رفتار 

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

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

های مختل  آموزشی سرای محله در بررسی میزان تاثیر فعالیت -
افزایش میزان دانش و آگاهی شهروندان در زمینه مدیریت 

 پسماند؛

های مختل  آموزشی سرای محله در ثیر فعالیتبررسی میزان تا -
 ایجاد نگرش مطلو  در شهروندان در زمینه مدیریت پسماند؛

های مختل  آموزشی سرای محله در بررسی میزان تاثیر فعالیت -
 اجرای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان؛

در خصاوص موضاوع مورد مطالعه مطالعات چندی در داخل و خارج 
سی نتایج چند مورد  ست که در ادامه به برر صورت گرفته ا شور  از ک

 از آنها به صورت مختصر پرداخته شده است. 
( در بررسی میزان اطالع، دیدگاه و عملکرد 1387بیگدلی و سلطانی )

ئد شاااهری در یت مواد زا مدیر با  باط  یه نج  مردم در ارت باد ناح آ
 40درصااد افراد اطالع ضااعی ،  35که گزارش کردند  86تابسااتان 

درصد از آگاهی خوبی برخوردارند و در ارتباط با  25درصد متوسط و 
درصد  30درصد دارای نگرش ضعی ،  5سؤاالت دیدگاهی و نگرش 

درصااد نیز از دیدگاه خو  برخوردار بودند. در بخش  65متوسااط و 
 5درصااد متوسااط و  25درصااد عملکرد ضااعی ،  70عملکردی نیز 

ولی  ،درصاااد عملکرد خوبی دارند. اکثریت مردم دارای دیدگاه خو 
 اند که با هم مطابقت ندارد. اطالع و عملکرد ضعی 
( در بررسااای تأثیر آموزش در جلب 1388میرعباسااای و همکاران )

مشااارکت مردمی در زمینه تفکیک از مبدأ پسااماندهای روسااتایی 
روستای مورد مطالعه،  4از هر استان قزوین به این نتیجه رسیدند که 

ها  له 20تن با هالی ز جداساااازی میدرصاااد ا ند. های خود را  مای ن
شان داد که  ساکنین از طرح تفکیک از مبدأ  درصد 70اظهارنظرها ن

ند که با شااایوهاطالعی نداشاااته ساااازی مردم های مختل  آگاها
نان و فرهنگبه یان اهمیت خصاااوص ز نه و ب ساااازی در این زمی

ست شتی و زی شارکت و همکاری بهدا محیطی این مقوله، در جلب م
تأثیرگذار آمردم اجرای طرح تفکیک از مبدأ و مدیریت  ن بسااایار 

 .خواهد بود

شمند  سودائیهو سی ( در مطالعه1391زاده )فیروزآبادی و  ای به برر
نقش آموزش، فرهنگ و مشارکت اجتماعی در مدیریت پسماند شهر 

شان پرداختند.  شیراز ست آمده ن دهد میزان اطالع افراد مینتایج بد
ست. اما افراد با طرح تفکیک از مبداء  از ضعی  ا نحوه بازیافت زباله 

دهد که با نشاااان می تحقیق حاضااارهمچنین  .بودندزباله موافق 
سن میزان تمایل برای   و شودمواد بازیافتی کم میتفکیک افزایش 

نه،  هایآموزشپایین بودن میزان به علت  ئه شاااده در این زمی ارا
 .شودجداسازی از منبع تولید زباله انجام نمی

 ینهآموزش در زم یرتاث یزانم( در بررساای 1391عابدی و همکاران )
بدا درشاااهر تهران یکتفک له از م با که  ز یدند  جه رسااا به این نتی
سو یهارا یهاموزشآ سماندها از  یکتفک یسازمان برا یشده از  پ

ستبوده مبدا موثر  شارکت درطرح تفک یزانم ینب ینهمچن .ا  یکم
 یها تفاوت معنادارو سن نمونه یتجنس یکتفک بهمبدا  پسماندها از
شارک درطرح تفک یزانم ینب .وجود ندارد سماندها از مبدا به  یکم پ

شته تحص یکتفک سکونت تفاوت  یزانم یلی،ر درآمد و منطقه محل 
ناساااان روش یداریمعن کارشااا  یکتفک یهاوجود دارد و از نظر 

 پسماندها از مبدا موثر است.
ر بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر ( د1392اسراری و همکاران )

بهبود تفکیک پسااماند پزشااکی، نشااان دادند که پس از اجرای یک 
دوره آموزش در بیمارساااتان کتالم، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 

شکی به  سماندهای پز سنل درمان در زمینه تفکیک پ صد  100پر در
قبل از ارتقاء یافته و تفاوت معنی داری با میزان تفکیک پساااماندها 

 اجرای دوره های آموزشی داشته است. 
کاران ) بار و هم گاهی، نگرش و  به( 1393خانلرت بررسااای میزان آ
در خصااوص بازیافت و تفکیک زباله از بابلساار عملکرد شااهروندان 

به این نتیجه رسااید که سااطو آگاهی و پرداختند. این محققان  مبدأ
در زمینه بازیافت و تفکیک از مبدأ شهروندان بابلسر  یریپذمشارکت

 یریپذو مشارکت یسطو مطلو  آگاهاما این  باشدزباله مطلو  می
و کمتر  شاااهریینو در نقاط پا نبوددر نقاط مختل  شاااهر همگون 

 بود.  یبه آموزش و فرهنگ ساز یازبرخوردار ن
مشارکت  ( در بررسی رضایتمندی، تمایل به1394منصوری و ملکی )

و فرهنگ عمومی مردم شهر خلخال در طرح تفکیک از مبدأ پسماند 
سیدند که زباله شهری به این نتیجه ر آموزش چهره به چهره و های 

سانه، اطالع صیالت، اطالع از آموزش از طریق ر سطو تح سانی،  ر
ها و مزایایی طرح تفکیک از مبدأ پسماندها در مشارکت افراد ویژگی
همچنین نتایج این محققان  اله تأثیر بسااازایی دارد.آوری زبدر جمع

نشااان داد، شااهروندانی که از لحات اقتصااادی و سااطو تحصاایالت 
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شرایط بهتری دارند، میزان مشارکت و آشنایی با واژه تفکیک از مبدأ 
ست. همچنین اهمیت آموزش شتر بوده ا سانی اطالع ؛بی در میزان ر

 طرح بسیار مهم است.مشارکت شهروندان برای اجرای این 
( که با هدف شناسایی 1396نتایج مطالعه زینتی فخرآباد و همکاران )

های مردمی در فرایند مدیریت پسااماند شاایوه های جلب مشااارکت
روسااتایی انجام شااد، حاکی از این اساات که از دیدگاه خانوارهای 
روسااتایی شااهرسااتان گرگان، آموزش افراد پیشاارو محلی به منظور 

شارک شارکت افراد جلب م شیوه های م سایرین یکی از مهمترین  ت 
 باشد.  در فرایند مدیریت پسماندها می

در زمینه  Sorrentino et al. (2014)نتایج حاصااال از تحقیق 
سماندهای خانگی بیانگر این بود  نقش و اهمیت دانش در مدیریت پ

و در  کندکه با تقویت دانش مدیریت پسااماند، نگرش افراد تغییر می
 شود.نهایت منجر به عمل مثبت می

در بررسی ضایعات جامد خانگی  Zen et al. (2014)نتایج مطالعه 
شان داد خانوادهقابل بازیافت و غیرقابل بازیافت در مالزی  هایی که ن

فت  یا باز با  طه  گاهی کمتری در راب یا آ مد کمتر، آموزش کمتر  درآ
کمپین سااراسااری کلیدی بر ساار راه اجرای  داشااتند، یک چالش

شمار می رفتند. در نهایت نتایج این برنامه بازیافت زباله در مالزی به 
ی بازیافت خانگی منجر شد که منجر به به شکل گرفتن یک برنامه

با پس بازیافت  باالتر حاصااال از اجرای برنامه  نه ایجاد درآمد  زمی
 آموزشی بیشتر شد. 

سی عوامل  Zhang et al. (2015)نتایج پژوهش  که با هدف برر
مؤثر در رفتار تفکیک پسااماندهای خانگی انجام شااد، حاکی از این 

و تعهدات اخالقی هر دو تأثیر مثبتی بر محیطی بود که دانش زیست
محیطی تواند منجر به رفتار زیستطی دارند که میمحینگرش زیست
 مدنظر شود.

 تحقیق  روش

از نوع تحقیقات کمّی و به لحات  ها این مطالعه به لحات تحلیل داده
هدف از نوع مطالعات کاربردی اساات. به لحات روش گردآوری داده 

صیفی سه-ها از نوع مطالعات تو ست.  ایمقای صلی گردآوری ا ابزار ا
ساخت شنامه محقق  س ضر، پر  بود که با در هاطالعات در تحقیق حا

 سئواالت مورد و هاگزینه پژوهش، سئواالت اهداف و گرفتن نظر

 تدوین و بخش کلی تهیه دوپژوهش در  پرسااشاانامه قالب در نیاز

گیری میزان دانش و آگاهی پاسااخگویان گردید. بخش اول به اندازه
نوع نگرش و رفتار آنها در خصوص  ،در رابطه با اهمیت تفکیک زباله

سی ویژگیتفکیک زباله از مبدا و بخش دوم پ شنامه به برر س های ر
 ویان اختصاص یافت. فردی پاسخگ

ندازه یت به منظور ا مدیر نه  ندان در زمی گیری متغیر دانش شاااهرو
سماند، تعداد  سماند بر سوال چهار گزینه 14پ ای در زمینه مدیریت پ
سرای محالت منطقه هایی که در دورهمبنای آموزش شی  های آموز

سخ  14 سوال پا شد. برای افرادی که به هر  شده بود، مطرح  برگزار 
، و افرادی که پاسااخ اشااتباه داده بودند 20و داده بودند نمره صااحی

عنوان سااوال، به 14نمره صاافر منظور گردید و در مجموع میانگین 
 یبرامیانگین کل نمره دانش برای هر دو گروه محاسااابه گردید. 

از مبدأ زباله  یکتفکمدیریت پسماند و  ینهنگرش افراد در زم یبررس
 یامداز پ یآگاهمؤلفه شاااامل؛ در دو گروه مورد مطالعه از شاااش 

 یاقتصاد ، فوایدزباله یکتفک زیستییطو مح یاجتماع ، فوایدزائدات
شد.  مشکالت ی، اعتماد، و درکهنجار اخالق، زباله یکتفک ستفاده  ا
 یانگین. مدشاااسااتفاده  یکرتل یقساامت 5 ی منظور از ط ینا یبرا

از مبدأ زباله  یکنگرش نسبت به تفک یرخص متغفوق شا یهشش گو
شکل داد سی رفتار تفکیک زباله از مبدا نیز از یک . را  به منظور برر

سااوال با دو گویه )شااامل؛ بله و خیر( اسااتفاده شااد. به منظور درک 
وضعیت اجرای تفکیک زباله توسط پاسخگویانی که این رفتار را اجرا 

ت( گاهی اوقا-همیشه و بله-لهدوگویه )بدر قالب کنند، گزینه بله می
 شد.  مطرح

شنامه س سخگویان، به  پر اولیه بعد از طراحی و قبل از توزیع بین پا
یار صاااااحبنظران  ظاهری و محتوایی در اخت منظور تعیین روایی 
)متشااکل از اعضااای هیات علمی دانشااگاه و کارشااناسااان حوزه 

قرار گرفت. پس تهران(  14زیست مستقر در شهرداری منطقه محیط
عدد  30از اعمال اصااالحات ارائه شااده توسااط کارشااناسااان، تعداد 

پرسااشاانامه، به منظور تعیین ضااریب پایایی ابزار تحقیق در ساارای 
آوری شااد و ضااریب آلفای تهران، توزیع و جمع 13محالت منطقه 

 محاسبه شد.  86/0کرونباخ 
اند؛ گروه اول هجامعه آماری این مطالعه را دو گروه افراد تشااکیل داد

های آموزشاای برگزار شااده توسااط ساارای شااهروندانی که در دوره
 1395تا  1385های تهران در بازه زمانی سال 14محالت در منطقه 

و  =N)915زمینه مدیریت پسااماند شاارکت کرده بودند )خانوار  در
های آموزشاای یک از دورهگروه دوم شااهروندانی که تاکنون در هی 

شده در  سرای محالت در برگزار  سط  سماند تو صوص مدیریت پ خ
 .=N)33916تهران شرکت نکرده بودند )خانوار  14منطقه 

در تحقیق حاضااار به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به 
شد و در مجموع  ستفاده  خانوار برای گروه آموزش  240شرح زیر ا
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نکرده ها شااارکت خانوار برای افرادی که در این دوره 297دیده و 
 بودند تعیین شد.

 
 
 
 
 

سخگویان از روش نمونه صادفی طبقهبه منظور انتخا  پا ای گیری ت
سیم شد. در مرحله اول نواحی تق ستفاده  سب ا سا  متنا بندی با انت

ناحیه( به عنوان یک  6شده براساس تقسیمات جغرافیایی شهرداری )

سه  سپس از بین آنها  شد.  طبقه )طبقات مرحله اول( در نظر گرفته 
ناحیه به صااورت تصااادفی انتخا  شااد. در مرحله بعد از هر ناحیه 

ساس شهرداری  تعدادی محله بر ا سوی  صورت گرفته از  مرزبندی 
به عنوان طبقات مرحله دوم درنظر گرفته شااادند و از هر  14منطقه 

ناحیه تعدادی محله به صاااورت تصاااادفی انتخا  شاااد. در نهایت 
سب با حجم هر یک از طبقات، تعداد نمونه سبه متنا های آماری محا

ی شاااد )الزم به فکر اسااات که ناحیه شاااش به دلیل عدم برگزار
های آموزش تفکیک از مبدأ زباله توساااط سااارای محالت از دوره

 (. 1مطالعه حذف شد( )جدول 
 

 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه-1جدول 

 محله ناحیه منطقه
تااعااداد کاال 

 خانوارها
کننده تعداد خانوار شااارکت

 ( 1385-95ها )در کارگاه

تعااداد نمونااه 
خااااااناااااوار 

 دیدهآموزش

عداد خانوار شااارکت  ت
هااا نکرده در کااارگاااه

(95-1385) 

تعااداد نمونااه 
خااااانااااوار 

 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  

 
واحد تحلیل در این مطالعه، خانوارها هساااتند. در خانوارهایی که در 
دوره های آموزشاای برگزار شااده توسااط ساارای محالت شاارکت 

های برگزار شااده اند، مادر خانوار، و در خانوارهایی که در دورهنکرده
شته اند، فردی که در این دوره شرکت دا سرای محالت  سط  ها تو

شرکت کرده است، به عنوان پاسخگوی مطالعه حاضر در نظر گرفته 
 شد.
 

شده در این مطالعه از نرمبه منظور تحلیل داده های جمع افزار آوری 
SPSS  استفاده شد. آمارهای مورد استفاده در این تحقیق  20نسخه

مار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد معتبر، کمینه و آ
 t های پارامتریکبیشاینه( و همچنین در تحلیل اساتنباطی از آزمون

 استفاده شد. اسکوئر-کایغیرپارامتریک و  ایمستقل دو نمونه

 هایافته

راف معیار راف معیار سال با انحسال با انح  3434//4747  دیدهدیدهآموزشآموزش  پاسخگویانپاسخگویانمیانگین سنی میانگین سنی 
سنیمیانگین سانیو و   1010//9292 سخگویان پاساخگویان   میانگین  سال با ساال با   3535//9494آموزش ندیده آموزش ندیده پا

صد درصاااد   5959//44و و   6161//55به ترتیب به ترتیب . . بودبود  1010//4747انحراف معیار برابر با انحراف معیار برابر با  از از در
سخگویان پاسااخگویان  حاکی از حاکی از ایج ایج نتنتبودند. بودند. زن زن آموزش دیده و آموزش ندیده آموزش دیده و آموزش ندیده پا
صد( دارای مدرک درصااد( دارای مدرک   4141افراد آموزش دیده )حدود افراد آموزش دیده )حدود   این بود که اکثراین بود که اکثر در
صیلی دیپلم تحصاایلی دیپلم  سخگویان و اکثر پاسااخگویان تح صد( درصااد(   4242//44))آموزش ندیده آموزش ندیده و اکثر پا در

سطه بودمدرک تحصایلی متوساطه بوددارای دارای  صیلی متو  4/36و  7/41به ترتیب با  ند.ند.ااههمدرک تح
صد از  ضعیبوده و دار خانه ،افراد آموزش ندیده و آموزش دیدهدر ضعیو ت ت و

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

شتند. سخگویان آموزش  5/25حدود  سه میلیون درآمد دا صد پا در
سرای محالت ندیده در دوره صالً به  سرای محالت، ا های آموزشی 

درصد به سرای محالت خود  5/75منطقه خود مراجعه نکرده بودند. 
های آموزشااای آن در زمینه مدیریت اند اما در دورهراجعه داشاااتهم
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پسااماند و تفکیک از مبدأ زباله شاارکت نکرده بودند. عالوه بر این 
های آموزشاای درصااد از این پاسااخگویان، از برگزاری برنامه 8/62

 .اندتوسط سرای محالت خود اطالع داشته
مطالعه بیانگر نتایج حاصاال از بررساای نمره دانش پاسااخگویان این 
)انحراف  80/13این بود که میانگین نمره دانش افراد آموزش دیده 

یار= یده 67/4مع ند یانگین نمره دانش افراد آموزش   54/12( و م
یار=  یانگر این بود که نمره 47/4)انحراف مع تایج همچنین ب ( بود. ن

 15درصد(، در محدوده نمره  3/41دانش اکثریت افراد آموزش دیده )
درصااد( در  38بود و نمره دانش اکثریت افراد آموزش ندیده، ) 20تا 

 قرار داشت.  10تا  5محدوده 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر  اساس نمره دانش -2جدول 

ناااماااره 
 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 

اساااتفاده شاااد. در این روش داده های به  1ISDMرابطه از روش 
ساس  دست آمده به چهار سطو به شرح زیر تقسیم و در نهایت بر ا
فراوانی و درصد به دست آمده در هر سطو، متغیر 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  

 
ست که میانگین نمره به دساات آمده برای متغیر نگرش بیانگر آن اساات که  ست آمده برای متغیر نگرش بیانگر آن ا میانگین نمره به د

( نگرش مثبت و پاسخگویان ( نگرش مثبت و پاسخگویان 3//5599±±00//9898پاسخگویان آموزش دیده )پاسخگویان آموزش دیده )

                                                 
1 Interval of Standard Deviation from the Mean 

سبتا 22//5454±±00//7777آموزش ندیده )آموزش ندیده ) سبتا ( نگرش ن سبت به مدیریت ( نگرش ن سبت به مدیریت مثبتی ن مثبتی ن
 اند. اند. پسماند و تفکیک زباله از مبدا داشتهپسماند و تفکیک زباله از مبدا داشته

 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع نگرش نسبت به مدیریت  -3جدول 
 پسماند

پاسخگویان آموزش 
 ندیده

پاسخگویان آموزش 
 دیده

 نوع 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:  *           

ه و ندیده در نتایج حاصااال از آمار توصااایفی رفتار افراد آموزش دید
ماندهای خشااک و تر از یک دیگر در منزل رابطه با جداسااازی پساا

درصااد  3/12درصااد افراد آموزش ندیده و  4/18بیانگر این بود که 
افراد آموزش دیده، پسااماندهای خشااک و تر را در منزل جداسااازی 

سخگویان فعالیت تفکیک زباله از مبدا را اجرا ساااایر پاساااخگویان فعالیت تفکیک زباله از مبدا را اجرا  .کنندنمی سایر پا
سخگویان آموزش دیدهکنند. از میان پاساااخگویان آموزش دیدهمیمی الیت تفکیک الیت تفکیک ای که فعای که فعکنند. از میان پا

شه و   5353//66درصد(، درصد(،   8787//77کنند )کنند )زباله در منزل را اجرا میزباله در منزل را اجرا می شه و درصد همی درصد همی
صد گاهی اوقات این فعالیت را در منزل انجام میدرصااد گاهی اوقات این فعالیت را در منزل انجام می  3434//11 از از دهند. دهند. در

سخگویانی که در دوره سخگویانی که در دورهبین پا سرای محالت آموزش بین پا شی  سرای محالت آموزش های آموز شی  های آموز
صد(درصااد(  8181//66دهند )دهند )و عمل تفکیک زباله از مبدا را انجام میو عمل تفکیک زباله از مبدا را انجام می  ندیدهندیده ، ، در
درصد گاهی اوقات پسماندهای خشک درصد گاهی اوقات پسماندهای خشک   3131//33رصد همیشه و رصد همیشه و دد  5050//33

 (.4)جدول کنند. کنند. و تر را در منزل از یکدیگر جدا میو تر را در منزل از یکدیگر جدا می
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 جداسازی پسماندهای خشک و تر در منزلرفتار توزیع 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    
وقات    ا  3/31 92 1/34 80 گاهی 

 4/18 54 3/12 29 خیر

  3  5 بدون پاسخ

 100 297 100 240 کل

 

سی منظور بررسااای بهبااه یانگین نمره دانش داری تفاااوت بین میااانگین نمره دانش معنیمعنیمنظور برر فاوت بین م داری ت
سخگویان آموزش دیده و آموزش ندیده در دپاساااخگویان آموزش دیده و آموزش ندیده در د شی های آموزشااای ورهورهپا های آموز

ستقل دو نمونه  tسرای از آزمون سرای از آزمون  ستقل دو نمونهم ستفاده م ستفاده ای ا صل از ددششای ا صل از . نتایج حا . نتایج حا
داری بین میزان دانش دو گروه داری بین میزان دانش دو گروه این آزمون نشان داد که تفاوت معنیاین آزمون نشان داد که تفاوت معنی

های آموزشی های آموزشی (. به بیان دیگر دوره(. به بیان دیگر دورهp  >00//0011مورد مطالعه وجود دارد )مورد مطالعه وجود دارد )
سماند تأثیر برگزار شاده توساط سارای محالت در زمینه مدیریت پساماند تأثیر  سرای محالت در زمینه مدیریت پ سط  شده تو برگزار 

 معناداری بر روی دانش افراد داشته است. 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 

 
سی منظور بررساای بهبه سرای محالت بر نوع های آموزشاای ساارای محالت بر نوع تاثیر دورهتاثیر دورهمنظور برر شی  های آموز

نسبت به مدیریت پسماند نسبت به مدیریت پسماند ندیده ندیده آموزش آموزش افراد آموزش دیده و افراد آموزش دیده و نگرش نگرش 
ستقل دو نمونه tاز آزمون از آزمون  ستفاده گردید. م صل از این ای ا صل از این نتایج حا نتایج حا
که آزمون آزمون  یانگر این بود  ناداری بین نوع ب نگرش افراد اختالف مع

نساابت به مدیریت پسااماند و تفکیک 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

 
 

ها در خصوص رفتار تفکیک زباله در مبدا ها در خصوص رفتار تفکیک زباله در مبدا نتایج حاصل از تحلیل دادهنتایج حاصل از تحلیل داده
سط هر دو گروه  سط هر دو گروه تو سخگویان حاکی از این بود که در هر دو گروه تو سخگویان حاکی از این بود که در هر دو گروه پا پا
شک را در درصااد آنها پسااماندهای تر و خشااک را در   8080مورد مطالعه بیش از مورد مطالعه بیش از  سماندهای تر و خ صد آنها پ در

های منظور بررسی تأثیر دورهبهاما اما کنند. کنند. منزل از یکدیگر تفکیک میمنزل از یکدیگر تفکیک می
افراد آموزش دیده و ندیده  عملکرد و رفتارآموزشی سرای محالت بر 

این سوال که آیا  ی پاسخگویی بهبرای دو کیا مربع –از آزمون کای 
های مختل  آموزشااای سااارای محله در رفتار اجرای طرح فعالیت

یا  کنندگان تاثیرگذار بوده اسااترکتتفکیک زباله از مبدا توسااط شاا
آزمون بیانگر این بود که رفتار این نتایج حاصل از  .دشاستفاده ، خیر

سازی پسم اندهای خشک افراد آموزش دیده و ندیده در رابطه با جدا
بنابراین (. 7)جدول ( p<05/0) داردداری تفاوت معنیو تر با یکدیگر 

رفتار بر تهران،  14های انجام شده در سرای محالت منطقه آموزش
دیده در مقایسه با افراد آموزش ندیده در مورد جداسازی  افراد آموزش

با توجه بدین معنی که  .تاثیرگذار بوده استپسماندهای خشک و تر 
توان چنین بیان کرد که  درصد بیشتری می 4به نتایج جدول شماره 

های ساارای محالت نساابت به افرادی از افراد آموزش دیده در دوره
ندکه در این دوره لهیدهها آموزش  با ند، عمل تفکیک ز های تر و ا

شک را در منزل انجام می شدت رابطه بین دهند. خ به منظور تعیین 
اسااتفاده شااد که میزان این  (phi)این دو متغیر نیز از ضااریب فی 
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شدت رابطه بین این دو082/0ضریب ) شان داد که  سیار  ( ن متغیر ب
 .ضعی  است

 

تفکیک  فتاراسکوئر در خصوص رآزمون کای نتایج  -7جدول 
 پاسخگویان زباله

 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه
 یسااارا یآموزشااا هاییتفعال یرتاث نییتع هدف با حاضااار قیحقت

نگرش و  نوعمیزان دانش، بر  شاااهرداری تهران 14منطقه  محالت
زباله از مبداء  یکطرح تفک یاجرارفتار شاااهروندان در زمینه تغییر 

 . انجام شد توسط شهروندان
تایج  با ن عه، موید این بود که میزان در رابطه  دانش افراد مورد مطال

اگرچه هر دو گروه پاساااخگویان از میزان دانش و آگاهی باالیی در 
میانگین نمره دانش افراد اند، اما زمینه مدیریت پسماند برخوردار بوده

یده ) یده )78/13آموزش د ند با 54/12( از افراد آموزش  طه  ( در راب
دانش میزان زباله بیشتر بود و بین مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ 

آماری وجود داشااات  ی به لحاتدو گروه اختالف معنادارو آگاهی 
(01/0>pباه طوری ،) کاه میزان دانش و آگااهی افرادی کاه در

شرکت دوره سماند  سرای محالت در زمینه مدیریت پ شی  های آموز
به اند، ها شرکت نداشتهبه افرادی که در این دوره تکرده بودند، نسب

این نتایج همراسااتا با نتایج داری باالتر بوده اساات. معنی صااورت
بار و همکاران ) عه خانلرت ( 1391( و عابدی و همکاران )1393مطال

شی را بر دانش بود که تاثیر دوره شهروندان موثر های آموز و آگاهی 
 اند. ارزیابی کرده

دار بین این مطالعه حاکی از این اسااات که وجود تفاوت معنینتایج 
نوع نگرش پاسااخگویان آموزش دیده و آموزش ندیده در خصااوص 

افراد آموزش  نگرشباشد. به این صورت که مینیز مدیریت پسماند 

سه با نوع نگرش افرادی که دیده  سماند در مقای سبت به مدیریت پ ن
شتهدر این دوره شرکت ندا ستثبتاند مها  صل،  .تر بوده ا نتیجه حا

ستای نتیجه مطالعات  شمند فیروزآبادی و همکاران )در را ( 1391هو
نساابت به مدیریت پسااماند شااهروندان نگرش مثبت وجود مبنی بر 

از این پژوهش در خصوص رفتار تفکیک از این پژوهش در خصوص رفتار تفکیک نتایج حاصل نتایج حاصل شیراز نیز بود. 
شهروندان مورد مطالعه زباله توسااط شااهروندان مورد مطالعه  سط  ر دو ر دو این بود که در هاین بود که در هحاکی از حاکی از زباله تو

شک را در   8080گروه بیش از گروه بیش از  سماندهای تر و خ سخگویان پ صد پا شک را در در سماندهای تر و خ سخگویان پ صد پا در
دار دار وجود تفاوت معنیوجود تفاوت معنیکنند. با این حال کنند. با این حال منزل از یکدیگر تفکیک میمنزل از یکدیگر تفکیک می

سرای  سط  شهروندان آموزش دیده و آموزش ندیده تو سرای بین عملکرد  سط  شهروندان آموزش دیده و آموزش ندیده تو بین عملکرد 
شدتایید شااادمحالت در زمینه تفکیک زباله از مبدا نیز محالت در زمینه تفکیک زباله از مبدا نیز  ای که ای که . به گونه. به گونهتایید 

سه با افرادی که اند، در مقایسااه با افرادی که ها آموزش دیدهها آموزش دیدهاین دورهاین دورهافرادی که در افرادی که در  اند، در مقای
شتر های تر و خشااک را در منزل بیشااتر اند، تفکیک زبالهاند، تفکیک زبالهآموزش ندیدهآموزش ندیده شک را در منزل بی های تر و خ

سراری و همکاران ند. ند. ننککاجرا میاجرا می سط ا شده تو سراری و همکاران نتایج مطالعات انجام  سط ا شده تو نتایج مطالعات انجام 
صوری و ملکی )13921392)) صوری و ملکی )( و من ستا با این نتیجه بوده 13941394( و من ستا با این نتیجه بوده ( نیز همرا ( نیز همرا

 است. است. 
تایج حاصااال  عهاز این در مجموع ن یانگر م مطال اجرای بودن وثر ب

تهران در  14ساارای محالت منطقه های آموزشاای دورهها و فعالیت
توان بنابراین می مدیریت پساااماند و تفکیک از مبدأ زباله بود.زمینه 

در موثری تهران نقش  14افعان داشاات که ساارای محالت منطقه 
سماندها منظبهشهروندان زمینه افزایش دانش و آگاهی  ور مدیریت پ

  د.نکمیایفا 
موفقیت اجرای با در نظر گرفتن این موضاااوع و با توجه به اینکه 

طرح مدیریت پسااماند به میزان زیادی مسااتلزم تعهد و مشااارکت 
و  سطو آگاهی عمومی یارتقا، باشدشهروندان نسبت به این امر می

، اجتماعی دانش نساابتا تخصااصاای در زمینه پیامدهای اقتصااادی،
کاهش شااامل ) پایدارو رفتار مصاارف  زیساات محیطیو  هداشااتیب

، و ایجاد (زباله در منزل بازیافتو  اساااتفاده مجدد ،پساااماند تولید
ندها از جمله  به مدیریت و تکفیک پساااما نگرش مثبت نسااابت 
شهروندان را در این زمینه  شارکت  ستند که م راهکارهای پایداری ه
از تضاامین خواهند کرد. از این رو، حمایت و تقویت ساارای محالت 

ها به شهروندان هر به منظور ارائه این قبیل آموزشسوی شهرداری 
آید. با به شاامار میپربازده برای جامعه ذاری گنوعی ساارمایه ،منطقه

گذار بودن آموزش تاثیر به  جه  ها بر دانش، نگرش و عملکرد تو
شهروندان، عالوه بر کارگاه سماند  شی ها و دورهمدیریت پ های آموز

های رسااانی در مکاناطالعشااود، که در ساارای محالت برگزار می
، و انتشااار آموزشاایبنرهای  ها ونصااب پوسااتربا طراحی و  پرتردد

پسااماند، میزان وضااعیت کنونی با محتوایی همچون  بروشااورهایی

 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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 کاهش تولید پسماندراهکارهای و  ،آموزش مصرف صحیو و اصولی
افزایش و  ساااازیفرهنگو آموزش مدیریت و تفکیک آن، منجر به 

مشااارکت شااهروندی در راسااتای تحقق مدیریت پسااماند و بهبود 
 شهروندان خواهد شد.  مناسبات اجتماعی

 

 منابع

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

بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک (. 1392صفائی شکیب، س. درگاهی، ع. صمدی خادم، ش. ) احمدی م.ن. ضرغامی، م.
 11دانشگاه تهران.  زیست،ریزی و مدیریت محیطالمللی برنامهسومین کنفرانس بینمجموعه مقاالت ، "های شهریاز مبدا پسماند زباله

 صفحه.

 .المللی پردازش اطالعات نقش کلیکشرکت بین(. 1392. )فرهنگی پروژه سرای محله ارامنه جنوبی -رزیابی آثار اجتماعیا

د کتالم(. ا(. مطالعه تاثیر آموزش محیط زیست بر بهبود تفکیک پسماند پزشکی )مطالعه موردی: بیمارستان احمدنژ1392اسراری، ا. و رهبری، م. )
 . 1-9(: 4)1، ش محیط زیست و توسعه پایدارفصلنامه آموز

نج  آباد  1 یهدر ناح یمواد زائد شهر یریتو عملکرد مردم در ارتباط با مد یدگاهاطالع . د یزانم یبررس (.1387ی، ف. )سلطانس.  یگدلی،ب
 صفحه. 8. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. 86تابستان 

 محمد خورشید دوست، انتشارات سمت تهران، چاپ سوم. ، ترجمهآموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم (.1390پالمر، ج. )

فصلنامه آموزان مقطع ابتدایی در بازیافت زباله. (. تأثیر آموزش بر توانمندی سازی  دانش1394تقدیسی، م.ح. غالمی، م. حسینی، ف. رحیمی، ز. )
 .319-327، دوره سوم، شماره چهارم، ص ی آموزش بهداشت و ارتقای سالمتعلمی و پژوهش

(. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در خصوص بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ )مطالعه 1393خانلرتبار، ح. خلیلی، س و ملکی، ز. )
 صفحه. 10، تهران، رکنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایداموردی بابلسر(. 

(. تحلیل عوامل موثر در تفکیک از مبدا پسماندهای جامد محیط زیست شهری ناحیه 1396زابلی زاده، ا.، مشکینی، ا.، یوس  زاده، ز. و فتاحی، ن. )
 .45-62(: 4)5، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدارتهران.  1منطقه  3

(. شیوه های جلب مشارکت مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی )مطالعه موردی: 1396یعی، ن. )زینتی فخرآباد، ح.، کالنتری، خ. و مط
 . 45-54(: 2)6، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدارمناطق روستایی شهرستان گرگان(. 

یت پسماند (. آمار پسماند شهر تهران. قابل دسترس در سایت سازمان مدیر1397سازمان مدیریت پسماند. )
http://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=481 1397دی  8. بازیابی شده در تاریخ . 

. بازیابی شده در http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=132(. تولید و مدیریت پسماند. قابل دسترس در: 1397شهرداری تهران. )
 . 1397دی  17تاریخ 

مجموعه . رانزباله از مبدا درشهر ته یکتفک ینهآموزش در زم یرتاث یزانم(. بررسی 1391علی، ع و شمخانی، ا. )عابدی، س. صباغیان، ز. شاه
 صفحه. 17، تهران، پسماند یریتمد یالملل ینب یشهما ینو اول یمل یشهما ینششممقاالت 

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

http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=132
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انتشارات سازمان ، وزارت کشور، دفتر برنامه ریزی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، مدیریت مواد زاید جامد شهری(. 1379عبدلی، م.ع. )
 شهرداری های کشور، جلد اول. 

گانه شهر تهران با رویکرد  22(. بررسی تولید پسماندهای شهری در مناطق 1392فرد، ر. )عبدلی، م.ع. اکبرپورشیرازی، م. امیدوار،   و سمیعی
 .23-33ماره دوم، ص ، سال چهاردهم، شدوماهنامه علمی و پژهشی بهداشت یزد. 1392-1389های کاهش پسماند طی سال

(. بررسی رضایتمندی، تمایل به مشارکت و فرهنگ عمومی مردم شهر خلخال در طرح تفکیک از مبدأ پسماند 1394منصوری، م و ملکی، م. )
 .1-11، ص دانشجویی رشته کشاورزی و منابع طبیعی –های علمی سومین همایش انجمنزباله شهری، 

استان  ییروستا یاز مبدأ پسماندها یکتفک ینهدر زم یآموزش در جلب مشارکت مردم یرتأث(. 1388، ن. )میرعباسی، ا.س. پناهنده، م و نقوی
، دانشگاه علوم دوازدهمین همایش بهداشت ملی بهداشت محیط ایران. زراباد و زواردشت( ین،اوان، ور یروشتاهای)مطالعه مورد ینقزو

 صفحه. 9پزشکی شهید بهشتی، دانشگده بهداشت، 

ریزی شهر تهران، گزارش (. بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران. مرکز مطالعات و برنامه1392نورپور، ع. افراسیابی، ه و داوودی، س.م. )
 صفحه. 66، 207شماره 

در کالن شهر تهران  خشک یپسماندها یافتدر مبدأ و باز یکتفک یتوضع یبررس(. 1386پور، ی. رضایی، آ. موسوی، م و پژهان، س. )هاشم
 صفحه. 10، دهمین همایش ملی بهداشت محیطمجموعه مقاالت (. 3منطقه  یشهردار یافتباز یستگاه: ای)مطالعه مورد

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