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چکيده
افزايش بيسابقه توليد پسماندهاي خانگي باعث بروز چالشهاي زيادي بهويژه در کشورهاي در حال توسعه
شده است .يک راهکار اساسي در اين زمينه ،تفکيک از مبداً زبالههاي خانگي است اما اين امر در ايران
توسـعه چنداني نـيافته است .هدف پژوهش حاضر بررسي رابـطه بين مسئوليتپذيري و تفکيک از مبداً
زبالههاي فلزي خانگي است .جامعه آماري تحقيق ،زنان متأهل شيراز و ياسوج ميباشند که  167نفر از آنان
بهعنوان اندازه نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزار تحقيق
جهت سنجش تفکيک از مبداً زبالههاي فلزي ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که با استفاده از نظرات
داوران تعيين اعتبار گرديده و با استفاده از همساني دروني بهروش کودر-ريچاردسون تعيين پايايي شده است.
ابزار تحقيق جهت سنجش مسئوليتپذيري ،پرسشنامه مسئوليت گاف ( )1381ميباشد .بر اساس يافتههاي
توصيفي تحقيق ،ميزان تفکيک زبالههاي فلزي از مبدأ در بين زنان در هر دو شهر شيراز و ياسوج در سطح
متوسط است .بهعالوه ،ميانگين نمره تفکيک از مبدا زباله خانگي بر روي دامنه نمرات صفر تا شش ،برابر با
 9/1و ميانگين نمره مسئوليتپذيري بر روي دامنه نمرات صفر تا  17برابر با  76/1است .بر اساس يافتههاي
تحليلي تحقيق ،مسئوليتپذيري رابطه مثبت و معناداري با تفکيک از مبداً زبالههاي فلزي دارد و قادر است
 7/73واريانس آ ن را تبيين کند .در بين متغيرهاي جمعيتي ،تنها وضعيت شغلي رابطه معناداري با تفکيک از
مبداً زبالههاي فلزي دارد و ساير متغيرهاي جمعيتي رابطه معناداري نشان نميدهند.
واژگان کليدي :تفکيک از مبداً ،زبالههاي فلزي ،مسئوليتپذيري ،زنان ،شيراز ،ياسوج.

1ـ دانشيار جامعهشناسي گروه علوم اجتماعي دانشگاه ياسوج
7ـ دانشجوي کارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه ياسوج

Email:sahmadi@yu.ac.ir
Email:n.panah68@gmail.com
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مقدمه

امروزه يکي از مشکالت مهم زيست محيطي ،توليد انبوه پسماندهاي خانگي است (سرور:1931 ،
 .)13رشد روزافزون جمعيت ،تنوع کاالهاي مصرفي و روند صعودي فرهنگ مصرفگرايي در
بين شهروندان ،منجر به توليد ميليونها تن زباله گرديده است که بشر بهطور فزايندهاي وارد
محيط مينمايد (ضرابي و همکاران .)31:1931 ،دفن غيراصولي زباله ميتواند به محيط
زيست آسيب رسانده و اثر مستقيم بر زندگي انسان داشته باشد (ميلر .)1:1982 ،ساالنه در
سراسر جهان ،بالغ بر  1722ميليون تن (شريفزاده )37:1988 ،زباله جامد شهري توليد ميشود
و پيشبيني ميشود ،اين ميزان تا سال  7771به دو برابر افزايش يابد (رهنما و خيبري،
 .)973 :1931افزايش بيسابقه توليد زباله باعث شده است ،مديريت زبالهها به يکي از
چالشهاي مهم شهري تبديل شود (آذري و همکاران .)197 :1937 ،در ايران نيز افزايش
جمعيت و گسترش مداوم شهرها از يکسو و توسعه فعاليتهاي صنعتي ،تجاري و خدماتي
از سوي ديگر منجر به توليد مقادير زيادي مواد زايد در شهرها شده است (منوري و
همکاران .)1982 ،ميزان توليد زباله جامد شهري در ايران ،ساالنه بيش از  77ميليون تن
است (منوري و همکاران  )12 :1982،و طي آن هر شهروند ايراني بهطور متوسط  617گرم
زباله در روز توليد ميکند (شريفزاده .)37 :1988 ،سرانه توليد زباله در شيراز  277گرم
(سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز )1931 ،و در شهر ياسوج حدود 217گرم است
(سازمان مديريت پسماند شهرداري ياسوج )1931 ،که از ميانگين کشوري باالتر است.
با توجه به مشکالت ناشي از جمعآوري و حمل و نقل زباله ها و نيز پيامدهاي مستقيم
ناشي از نابودي آنها بر محيط زيست (ميلر1 :1982 ،؛ اشنيبرگ و گولد )11 :7771 ،يک
راهکار مناسب و منطقي ،تفکيک از مبدأ زباله (هاشمپور و همکاران )1986 ،بهويژه در خانهها
که بيش از يک سوم زبالهها را توليد ميکنند (عزيزي و همکاران )3 :1931 ،است .عليرغم
اينکه تفکيک از مبدأ زباله در کشورهاي مختلف دنيا مورد استقبال قرار گرفته است ،اين
امر در ايران توسعه چنداني نيافته و در حاليکه  %37مواد موجود در زبالهها در ايران قابل
بازيافت هستند (حمزهکلکناري %37 )97 :1931 ،آنها دفن و از  %17باقي مانده تنها  %7مورد
بازيافت قرار ميگيرند (فروزان.)1988 ،
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با توجه اينکه ،بخش قابـل توجهي از زبالههاي تـوليدي در منازل ،زبالههاي فـلزي
همچون قوطيها ،فويلها ،حلبها ،ابزارها ،و غيره هستند (بانک جهاني )7717 ،پژوهش
حاضر بهدنبال اين است که ميزان تفکيک زبالههاي فلزي در بين زنان متأهّل را بررسي و
رابطه آن را با مسئوليتپذيري مورد واکاوي قرار دهد.
تحقيقات پيشين

بررسي رابطه بين مسئوليتپذيري و تفکيک از مبدأ زبالههاي خانگي بهندرت مورد توجه
بوده است .با اين حال ميتوان از برخي پژوهشها نام برد که کم و بيش در اين حوزه انجام
شدهاند .پلي و آکانور )7777( 1در پژوهشي با عنوان «دانش و نگرش محيط زيست :محيط
زيست و رفتار» نشان دادهاند ،وابستگي و گرايش به دوستداري طبيعت در حال و گذشته
فرد ،عاملي اساسي در تعيين رفتار مسئوالنه فرد است.
متين و همکاران ( ،)7779در پژوهشي با عنوان «شيوههاي مديريت مواد زايد جامد و
بررسي بازيابي و عمليات بازيافت در ترکيه» به بررسي روشهاي مديريت پسماند و عملکرد
بازيافت و چرخش مجدد پسماند پرداختهاند .نتايج اين پژوهش نشان داد %87 ،افراد منطقه
مورد مطالعه ،حاضر به مشارکت در برنامههاي جداسازي و تفکيک مواد قابل بازيافت در
مبدأ ميباشند .همچنين نتايج نشان دادهاند در شهرهاي بزرگتر حجم بيشتري از مواد زايد
جامد را مواد قابل بازيافت تشکيل ميدهند.
اوفي -مانو ،)7773( 7در پژوهشي با عنوان «جنسيت و محيط زيست در محيطهاي
کاري ژاپن» ،به بررسي رابطه جنسيت و نگرش به محيط زيست در ميان کارکنان شرکتهاي
ژاپني پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان داد ،در محيطهاي صنعتي و خدماتي که
مردمساالري حاکم است ،بانوان عملکرد و نگرش مثبت بااليي نسبت به محيط اطراف خود
در مقايسه با مردان دارند .همچنين نتايج نشان دادهاند که بانوان عالقهمندي بيشتري جهت
شرکت در برنامهريزي و اجراي برنامههاي حفاظت از محيط زيست دارند.

1- Pooley and O’Connor
2- Ofei-Manu
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نيسبت 1و هـمکاران ( ،)7773در پژوهشي با عـنوان «مقياس ارتـباط شخصي افراد با
طبيعت با نگرانيهاي و رفتار زيست محيطي» به اين نتيجه رسيدهاند که ارتباط با طبيعت،
برخي از تفاوتها در رفتارهاي مسئوالنه زيست محيطي را تبيين ميکند .روابط شخصي با
طبيعت ممکن است بينشي را در مردم براي رويارويي با مشکالت محيط زيست فراهم کند.
در حاليکه ،عدم ارتباط با طبيعت به تخريب آن منجر خواهد شد.
مبلي 7و همکاران ( )7717در پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنه
زيست محيطي :تأثـير ادبيات و نـگرش محيط زيست» نشان دادنـد ،بانـوان رفتارهاي
زيستمحيطي مسئوالنهتري نسبت به مردان دارند .همچنين نتايج نشان دادهاند که مطالعه
متون زيستمحيطي بر نگرش نسبت به محيطزيست تأثير دارد .احمدي و همکاران
( ،)1937در پژوهشي با عنوان «بررسي رابطه مسئوليتپذيري و صرفهجويي در مصرف برق
در بين زنان شـهر ياسوج» نشان دادنـد ،با افزايش مسئوليتپذيري ،تـمايل رفـتاري به
صرفهجويي در مصرف برق افزايش مييابد.
بنگا )7719( 9در پژوهشي با عنوان«دانش خانگي ،نگرش و عملکرد در تفکيک و
بازيافت ،مطالعه موردي :شهر کامپاال» به بررسي دانش ،نگرش و عملکرد خانوارها در
تفکيک و بازيافت ضايعات جامد در کامپاال در کشور اوگاندا پرداخته است .اين پژوهش که
بر روي  177خانوار انجام شد ،نشان داد ،اگرچه ،مردم از تفکيک زباله و شيوه بازيافت آگاه
هستند ولي تاکنون در چنين طرحي شرکت نکردهاند .همچنين نتايج نشان داده که شرکت
در فعاليتهاي تفکيک زباله بستگي به سطح آگاهي فعاليتهاي بازيافت در منطقه ،درآمد
خانوار ،سطح تحصيالت و جنسيت دارد .افزايش دسترسي به امکانات بازيافت به معني
ترويج نگرش مثبت به فعاليتهاي تفکيک زباله است.
احمديمسعود و همکاران ( )1937در پژوهشي با عنوان «بررسي ميزان مشارکت مردم
شهر همدان در طرح تفکيک از مبدأ پسماند زبالههاي شهري» به بررسي عوامل مؤثر بر
1- Nisbet
2- Mobley
3- Banga

بررسي رابطه مسئوليتپذيري و تفکيک از مبدأ زبالههاي فلزي...

1

مشارکت در طرح تفکيک از مبدأ زبالههاي شهري پرداختهاند .نتايج اين پژوهش نشان داد،
ميزان درآمد ،سطح تحصيالت ،سن ،آموزش و اطالعرساني از طرح تفکيک از مبدأ پسماند
در ميزان مشارکت مردم در جمعآوري زباله تأثير بسزايي دارند.
صالحي و خوشفر ( )1937در پژوهشي با عنوان «بررسي نگرش بانوان نسبت به
بازيافت زبالههاي خانگي در مازندران» ،به بررسي نگرش بانوان نسبت به بازيافت زبالههاي
خانگي و عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .نتايج اين پژوهش که برروي  121نفر بانوي خانهدار
شهري مازندران انجام شد ،نشان داد ،پارادايم نوين زيست محيطي عامل بسيار مهمي در
تکوين نگرش مثبت نسبت به مديريت بازيافت زبالههاي خانگي ميباشد .همچنين
دغدغههاي زيست محيطي ،سطح تحصيالت و وضعيت اقتصادي خانوارها رابطه معناداري
را با نگرش بانوان نسبت به بازيافت زباله داشتهاند.
بررسي تحقيقات پيشين بيانگر اين است که بخش اعظم اين پژوهشها صرفاً به ميزان
مشارکت مردم در طرح تفکيک از مبدأ زبالههاي شهري و نيز رابطه دانش تفکيک و نگرش
نسبت به تفکيک با تفکيک پسماندها پرداختهاند .بر اين اساس ،وجه تمايز پژوهش حاضر از
تحقيقات پيشين اين است که اوالً ،بر مسئوليتپذيري تأکيد نموده است که در تحقيقات
پيشين مرسوم نبوده است .ثانياً ،با توجه به نقش سنتي زنان در مديريت امور منزل ،بر نقش
زنان در امر تفکيک از مبدا زباله تمرکز نموده و ثالثا ،تالش کرده است با بررسي پژوهش در
دو مرکز استان ،چشمانداز روشنتري از وضعيت تفکيک از مبداً زبالههاي خانگي ترسيم نمايد.
مباني نظري

تفکيک از مبداء زبالههاي خانگي بهعنوان يک رفتار ،متاثّر از عوامل متعددي است (غني و
همکاران )7719 ،اما ميتواند ،پيوند نزديکي با مسئوليتپذيري داشته باشد .مسئوليتپذيري،
عبارت است از الزام و تعهد دروني فرد براي انجام مطلوب همه فعاليتهايي که بر عهده او
گذاشته شده (بيرهوف )1981 ،يا انتظاراتي که جامعه از او دارد (فورد .)1381 ،بهزعم شوارتز
و همکاران ( )733 :1327مسئوليتپذيري ،در برگيرنده چهار شاخص اساسي اهميت دادن به
وظايف ،برعهده گرفتن عواقب رفتار ،پاسخگويي ،و قابل اعتماد بودن ،است .مسئوليت ،در
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ادبيّات جامعهشناختي نيز همواره مورد توجه بوده است .دورکيم ( )1982سرچشمه هرگونه
فعاليّت اخالقي را تبعيّت منافع خصوصي از منافع عمومي ميداند ،که اين امر متضمن روحيه
فداکاري و ايثار بوده که يک ويژگي اخالقي است.از نظر دورکيم ( )1981کنشگران
اجتماعي از آنجا که عامل نقشهاي خانوادگي يا اجتماعي معين هستند ،در شبکهاي از
تعهّدات و تکاليف قرار ميگيرند که حق ندارند آنها را ناديده بگيرند .انسانها نميتوانند
بدون توافق با هم ،بدون پذيرش ايثارهاي متقابل ،و بدون برقرار کردن پيوندهاي پايدار با
يکديگر ،بهصورت جمعي زندگي کنند .ميلز ( ،1313به نقل از ايمان )1988 ،عنصر اصلي
نقشهاي رفتاري افراد که بهوسيله نظم و ترتيب اجتماعي تعيين شده است را تعهّد مينامد.
او بحث خود در مورد تعهد را از نـيازها و تأثير آن بر پيدايش گـروهها و ساخت آنها آغاز
ميکند و معتقد است ،نيازهاي انسان موجب ميشود ،با ديگران روابط اجتماعي داشته باشد
و براي برقراري روابط اجتماعي ،عضويّت در گروههاي اجتماعي و رعايت قواعد برقراري
ارتباط (هنجارها) بين اعضاي گروه ،امري ضروري است و هنگامي که کنشهاي متقابل
اعضاي گروه بر اساس نظم و ترتيب اجتماعي درباره داد و ستد بين نقشهاي اجتماعي
تنظيم يا اداره شد ،تعهّد بهوجود آمده است .تعهد يکي از مفاهيمي است که استرايکر
( ،1383به نقل از ايمان )1983 ،مطرح ميکند و آن را راهي براي مفهومسازي بين خود و
رفتار اجتماعي ميبيند .مسئوليت اجتماعي در قالب همين تعهّد ،مطرح ميشود و تعيينکننده
درجه ارتباط فرد با ديگران است .هر چقدر دامنه روابط فرد گستردهتر باشد ،تعهّد وي به
ديگران بيشتر و ميزان مسئوليت اجتماعي او بيشتر خواهد بود .بر اساس نظريه نقش (ترنر،
 )7779افراد به ساختار اجتماعي بزرگتري مرتبط هستند و هر شخص در داخل تعدادي از
نظامهاي پايگاهي ،مواضعي را اشغال ميکند .نقش ،مفهوم کليدي است که فرد و ساختار
اجتماعي را به يکديگر مرتبط ميکند .فرد با گرفتن نقش و ايفاي آن در شبکه اجتماعي ،با
ديگران در ارتباط قرار ميگيرد .اين ارتباط بايد بهگونهاي باشد که هم رضايت فرد و هم
رضايت ديگران حاصل شود ،که اين مهم در پرتو رفتار مسئوالنه حاصل ميشود .کارکردهاي
مسئوليتپذيري در تحقيقات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است .نخستين بار دورکيم (به
نقل از کيويستو )1922 ،در بررسي خودکشي ،نشان داد ،مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي نوع
دوستانه تاثير دارد .التانه و دارلي ( ،)1327ماروياما و همکاران ( ،)1387لوين و همکاران
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( )7771و احمدي ( )1937نيز نشان دادند ،مسئوليتپذيري باعث تقويت رفتارهاي مثبت
اجتماعي ميشود .بههمين ترتيب ،ميتوان انتظار داشت ،تفکيک از مبداً زباله را بتوان
براساس مسئوليتپذيري تقويت نمود .مکانيزم آن به اين صورت است که مسئوليتپذيري،
سبب تعهّد دروني فرد براي انجام رفتارها و فعاليّتهاي مطلوبي که بر عهده او گذاشته شده
يا جامعه از او انتظار دارد ،ميشود .اين امر ضامن بقاي زندگي جمعي است .با توجه به اينکه،
پيامدهاي زيان بار عدم تفکيک زباله از مبداً در نهايت ،دامان همه را خواهد گرفت و هم به
فرد و هم به جامعه ضربه ميزند ،با استناد بهنظريه مسئوليتپذيري گلسر ( )2 :1931که
معتقد بود ،اولين مؤلفه مسئوليتپذيري ،يادگيري انتخاب رفتارهايي است که نيازهاي
اساسي ما را برآورده کند ،ميتوان انتظار داشت ،با تقويت مسئوليتپذيري ،رفتار تفکيک از
مبدا زباله بهعنوان يک رفتار اجتماعي مطلوب ،تقويت شود.
فرضيهپژوهش

بين مسئوليتپذيري و تفکيک از مبدأ زبالههاي فلزي در بين زنان متأهل ،رابطه معناداري
وجود دارد.
روششناسي

روش به کار رفته در اين پژوهش ،پيمايش از نوع توصيفي -تحليلي است .جامعه آماري،
زنان متأهل شهرهاي شيراز و ياسوج است که تعداد آنان در حدود  997777نفر (مرکز آمار
ايران )1931 ،برآورد ميشود .با استفاده شده است با استفاده از فرمول نمونهگيري کوکران
( )1322و تعيين مقادير  d=7/7111 ،t=1/36 ،q=7/1 ،P=7/1و N=997777اندازه نمونه
 167نفر تعيين گرديد که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي با لحاظ
کردن نسبت نمونهگيري ،در  17منطقه شهر شيراز و دو منطقه در شهر ياسوج ،انتخاب
شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه است که از دو بخش اصلي تشکيل شده است .در اولين بخش
پرسشنامه جهت سنجش تفکيک زبالههاي فلزي ،از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده
شده است .سطح سنجش گويهها بهصورت اسمي (بلي= 1و خير= )7است .به اين معني که
از پاسخ گو خواسته شد پاسخ دهد کدام يک از موارد مشخص شده مربوط به زبالههاي فلزي
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را پس از استفاده ،تفکيک و از زبالههاي تر جدا ميکند .در صورت تفکيک هر يک از موارد،
نمره  1و در صورت عدم تفکيک هريک از آنها نمره صفر دريافت لحاظ ميشود .براين
اساس دامنه نمرات بين صفر تا  6است .جهت تعيين اعتبار اين پرسشنامه از بررسي اعتبار
محتوا استفاده شد و طي آن از داوران متخصص خواسته شد در خصوص محتوا و صحت
گويهها ،قضاوت کنند .بـهعالوه ،جهت سنجش پايايي با توجه بـه سطح سنجش ،از
همساني دروني به روش کودر-ريچاردسون استفاده گرديد که ضريب آن برابر با  7/62است.
در بخش دوم پرسشنامه جهت سنجش مسئوليتپذيري از پرسشنامه گاف ( ،)1381استفاده
شده است .اين پرسشنامه داراي  17گويه تکعاملي است .سطح سنجش گويهها بهصورت
اسمي (بلي= 1و خير= )7است و دامنه نمرات بين صفر تا  17ميباشد .اين مقياس توسط
پژوهشگران متعددي (عسکري و همکاران1937 ،؛ حميدي و قيطاسي1983 ،؛ سعادتي
شامير )1989 ،در ايران استفاده و اعتبار و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته است .بررسي
ضريب پايايي اين مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از همساني دروني به روش کودر-
ريچاردسون برابر با  7/31است.
يافتههاي توصيفي

براساس يافتههاي توصيفي متغيرهاي جمعيتي تحقيق ،از مجموع کلّ زنان پاسخگو،
( )%11/3ساکن ياسوج و ( )%18/1ساکن شيراز ميباشند .بهلحاظ مدرک تحصيلي ،بخش
اعظم پاسخگويان ( )%17داراي مدرک کارشناسي هستند .بهلحاظ قوميت ،بخش اعظم
پاسخگويان ( )%11/3فارس هستند .بهلحاظ وضعيت اشتغال ،بخش اعظم زنان ،خانهدار
( )%61/1ميباشند .بهلحاظ گروه سني ،بيشترين تعداد پاسخگويان ( )%19/7در گروه سني
 93-97سال و کمترين تعداد پاسخگويان ( )%6/3در گروه سني  17سال و بيشتر قرار
گرفتهاند .ميانگين تعداد سالهاي ازدواج پاسخگويان  17/6سال با انحراف معيار  17/1سال
بوده است و همچنين ميانگين تعداد فرزند پاسخگويان  7/16فرزند با انحراف معيار  1/86است.
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جدول شماره  :1توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اينکه کداميک از زبالههاي فلزي زير را پس
از استفاده تفکيک ميکنيد؟
بلي

گويهها

قوطي کنسرو
قوطي ربها
قوطي نوشابه
قوطي حشرهکش
روکش آلومينيومي
باطري

خير

فراواني

درصد

فراواني

درصد

917
917
916
971
727
721

67/1
67/3
61/6
12/1
18/1
18/3

777
777
716
711
737
782

93/1
93/1
98/1
17/3
11/6
11/1

جدول شماره  :2آمارههاي توصيفي متغيرهاي تفکيک از مبداء زباله فلزي و مسئوليتپذيري

تفکيک از مبداء زباله فلزي
مسئوليتپذيري

کمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف معيار

7
11/1

6
91/1

9/1
76/1

1/7
6/2

يافتههاي تحليلي

جهت پيشبيني متغير وابسته تفکيک از مبداء زبالههاي فلزي خانگي بر اساس متغير مستقل
مسئوليتپذيري و نيز کنترل اثر متغيرهاي جمعيتي (سن ،تحصيالت ،قوميت ،وضع شغلي،
شهر محل سکونت ،تعداد فرزند ،تعداد سالهاي ازدواج) از تحليل رگرسيون به روش همزمان
استفاده شده که نتايج آن در جداول شماره  9و  1در قالب مدل شماره  1و مدل شماره 7
ارائه شده است .براساس مدل شماره  ،1رابطه مثبت و معناداري بين مسئوليتپذيري و
تفکيک از مبداء زبالههاي فلزي خانگي وجود دارد و طي آن مسئوليتپذيري قادر است
 7/73واريانس تفکيک از مبداء زباله فلزي خانگي را تبيين کند .با اضافه شدن متغيرهاي
جمعيتي در مدل شماره  ،7ضريب تبيين به  7/91افزايش يافته است .براساس نتايج مدل
شماره  ،7از بين متغيرهاي جمعيتي ،تنها وضعيت شغلي (-7/78, t= -7/1, Sig=7/79
= )Betaرابطه معناداري با تفکيک از مبداء زبالههاي فلزي خانگي دارد و طي آن با تغيير
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وضعيت شغلي از خانهدار به شاغل ،تفکيک از مبداء زبالههاي فلزي خانگي افزايش مييابد.
بهعالوه ،براساس مدل شماره  7متغيرهاي سن ،تحصيالت ،قوميت ،شهر محل سکونت،
تعداد فرزند و تعداد سالهاي ازدواج رابطه معناداري با تفکيک از مبداء زبالههاي فلزي
خانگي ندارند.
جدول شماره  :3پيشبيني تفکيک از مبداء زباله خانگي براساس مسئوليتپذيري مدل1

مقدار ثابت
مسئوليتپذيري

R

R2

7/11

7/73

F

Sig

B

-7/131
7/198 7/777 776/7

Beta

T

Sig

7/11

7/28
11/1

7/192
7/777

جدول شماره  :4پيشبيني تفکيک از مبداء زباله فلزي براساس مسئوليتپذيري و متغيرهاي
R

مقدار ثابت
مسئوليتپذيري
سن
تحصيالت دانشگاهي
زير ديپلم
قوميت فارس
قوميت لر
وضعيت شغلي
شهر
تعداد فرزند
تعداد سالهاي تأهل

7/16

R2

7/91

جمعيتي مدل 2
Sig
F

71/8

7/777

B

7/21
7/17
7/771
7/71
7/97
7/13
7/97
-7/98
7/76
7/771
-7/77

Beta

T

Sig

7/77 7/12
7/777 17/1
7/18
7/82 7/16
7/71
7/71 1/16
7/71
7/78 1/72
7/71
7/97 7/81
7/71
7/93 7/97
7/17
7/79 -7/1 -7/78
7/31 7/76
7/71
7/31 7/76 -7/771
7/91 -7/31 -7/17

بحث و نتيجهگيري

امروزه ،توليد گسترده زبالههاي جامد شهري به يکي از چالشهاي مهم جهاني بهويژه در
جوامع در حال توسعه تبديل شده است (ژانگ و همکاران .)7711 ،انبار موقّت ،دفن ،تبديل

بررسي رابطه مسئوليتپذيري و تفکيک از مبدأ زبالههاي فلزي...

55

به کود و سوزانـدن ،راهکارهاي مرسومِ مديريت زباله جامد شهري هستند اما با توجّه به
اينکه ،بخش زيادي از زباله هاي جامد شهري ،زبالههاي خشک خانگي مانند فلزات هستند،
طي دهههاي اخير بر روشهاي کاهش ،بازاستفاده و بازيافت ،تأکيد شده و از شهروندان
خواسته مـيشود ،زبالههايشان را در مبداء ،تفکيک کنند .اگر چه ،توليد زباله جامد شـهري
بهويژه زبالههاي خانگي در ايران به سرعت در حال رشد است و به بيش از  77ميليون تن
در سال رسيده است اما تفکيک از مبداء زبالههاي خانگي در ايران توسعه چنداني نيافته
است .بر اين اساس ،پژوهش حاضر با تمرکز بر زبالههاي فلزي ،تالش کرده است تفکيک از
مبدا زبالههاي فلزي خانگي را در بين زنان دو مرکز استان ،بررسي و رابطه آن را با
مسئوليتپذيري مورد واکاوي قرار دهد.
بر اساس يافتههاي توصيفي تحقيق ،تفکيک زبالههاي فلزي خانگي در بين زنان در
سطح متوسطي است بهگونهاي که ميانگين تفکيک زبالههاي فلزي برروي دامنه صفر تا 6
برابر با  9/1است .اين ميزان در شهر ياسوج  9/7و در شهر شيراز  9/1بوده است .اين يافته
پژوهش ضمن تأييد يافتههاي پژوهش حمزه کلکناري ( ،)1931و هاشمپور و همکاران
( )1986که نشان دادهاند ،تفکيک زباله از مبدا در ايران در سطح مطلوبي نيست ،بيانگر اين
است که تفکيک زباله از مبدا در ايران ،با توجه به کارکردهاي مثبت آن بايد هرچه بيشتر
مورد توجه قرار گيرد.
بر اساس يافتههاي تحليلي تحقيق ،رابطه مثبت و معناداري بين مسئوليتپذيري و
تفکيک زبالههاي فلزي وجود دارد و طي آن با افزايش مسئوليتپذيري ،ميزان تفکيک از
مبدأ زبالههاي فلزي خانگي افزايش مييابد .اين يافته پژوهش حاضر بهلحاظ تجربي با
نتايج پژوهش احمدي و همکاران ( )1937که نشان دادند ،مسئوليتپذيري رابطه معناداري با
صرفهجويي در مصرف برق دارد ،پژوهش ادهمي و اکبرزاده ( )1937که نشان دادند،
احساس مسئوليت بر حفظ محيط زيست و رفتارهاي زيست محيطي مؤثر است ،پژوهش
بابائيان و همکاران ( )1931که نشان دادند ،مسئوليتپذيري اجتماعي باعث ارتقاي امنيت
ميشود ،منطبق است و آنها را تأييد ميکند .مسئوليتپذيري ،يک حالت رواني (ليدن،
 )1336است که فرد نسبت بهخود و ديگران يا جامعه ،احساس التزام ميکند (جانسون،

52

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال پنجم ،بهار و تابستان 5931

 .)1331همين امر باعث مي شود ،فرد اقدام به رفتارهايي نمايد که در نهايت منفعت هر دو
(فرد و جامعه) را در برگيرد .با توجه به اينکه ،عدم تفکيک زبالههاي خانگي از طريق افزايش
هزينههاي جمعآوري و انتقال زباله از يکسو و به سمت نابودي بردن بخش قابل توجهي از
موادي که قابليت بازيافت و استفاده مجدد دارند ،باعث تحميل فشار به جامعه و خود فرد
مـيشوند ،طبيعي است که افـزايش احساس مسئوليت منجر بـه افزايش تفکيک از مبداً
زبالههاي خانگي شود.
بر اساس يافتههاي تحليلي تحقيق ،از بين متغيرهاي زمينهاي و جمعيتي ،تنها متغير
وضع شغلي رابطه معناداري با تفکيک از مبداً زبالههاي فلزي خانگي دارد و طي آن با تغيير
وضعيت شغلي از خانهدار به شاغل ،تفکيک از مبداً زبالههاي فلزي خانگي بيشتر ميشود.
اين يافته تـحقيق احتماالً ناشي از اين است که زنان شاغل بـهدليل حضور بيشتر در
عرصه هاي عمومي اجتماعي ،اطالع بيشتري از پيامدهاي زيان بار عدم تفکيک از مبداً
زبالههاي خانگي دارند و بههمين دليل تمايل بيشتري به انجام آن دارند .بر اساس يافتههاي
تحقيق ،رابطه معناداري بين متغيرهاي جمعيتي سن ،تحصيالت ،قوميت ،شهر محل سکونت،
تعداد فرزند و تعداد سالهاي تأهل با تفکيک از مبداً زبالههاي فلزي وجود ندارد .در اين
ميان آن چه ،بيش از بـقيه جلب نظر مـيکند ،عدم تأثير تحصيالت بـر تـفکيک از مبداً
زبالههاي فلزي خانگي است .چون در حالت عادي انتظار ميرود ،با افزايش ميزان تحصيالت،
رفتارهاي مثبت اجتماعي همچون تفکيک از مبداً زبالههاي خانگي افزايش يابد .يافته
تحقيق حاضر مبني بر عدم وجود رابطه معنادار بين تحصيالت و تفکيک از مبداً زباله خانگي
شايد ناشي از اين باشد که در نظام آموزش عالي ايران ،معموالً مهارتهاي رفتاري آموزش
داده نميشوند و رفتارهايي همچون صرفهجويي ،قانونمندي ،وجدان کار ،تفکيک از مبداً
زبالههاي خانگي و غيره ،بهندرت در برنامههاي درسي بهويژه در دروس عمومي ،تعريف
شدهاند.
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