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زنان  نيب درهاي فلزي زباله از مبدأ کيتفک وي ريپذتيمسئول رابطهررسي ب

 اسوجي و رازيشي شهرها
 1سيروس احمدي

 2نرگس پناه

 دهيچک
ويژه در کشورهاي در حال توسعه هاي زيادي بهبروز چالش اعثبي خانگي پسماندها ديتول سابقهيب شيافزا

 رانيا دراين امر  اما هاي خانگي استزبالهاز مبداً  کيتفک نه،يزم نيا دري اساس راهکار کيشده است. 
از مبداً  کيتفکپذيري و طه بين مسئوليتـرابي بررس حاضر پژوهش هدف. است افتهيـني چندان عهـتوس
 آنان از نفر 167 که باشنديم اسوجي و رازيش متأهلزنان  ق،يتحقي آمار جامعه. استهاي فلزي خانگي زباله

 قيتحق ابزار. شدند انتخابي اچندمرحلهي تصادفي ريگنمونه روش از استفاده با و نييتع نمونه ازهاند عنوانبه
 نظرات از استفاده با که است ساخته پژوهشگر پرسشنامه ،يفلزي هازبالهاز مبداً  کيتفک سنجش جهت

. است شدهيي ايپا نييتع ونچاردسير-کودر روشبهي دروني همسان از استفاده با و دهيگرد اعتبار نييتع داوران
ي هاافتهي اساس بر. باشديم( 1381) گاف تيمسئول پرسشنامه ،يريپذتيمسئول سنجش جهت قيتحق ابزار
هر دو شهر شيراز و ياسوج در سطح  درزنان  نيب در مبدأ ازي فلزي هازباله کيتفک زانيم ق،يتحقي فيتوص

دا زباله خانگي بر روي دامنه نمرات صفر تا شش، برابر با ميانگين نمره تفکيک از مب عالوه،متوسط است. به
ي هاافتهي اساس براست.  1/76برابر با  17وي دامنه نمرات صفر تا ر پذيري برو ميانگين نمره مسئوليت 1/9

و قادر است  داردي فلزي هازبالهاز مبداً  کيتفک باي معنادارمثبت و  رابطهپذيري مسئوليت ق،يتحقي ليتحل
در بين متغيرهاي جمعيتي، تنها وضعيت شغلي رابطه معناداري با تفکيک از  را تبيين کند. واريانس آ ن 73/7

 دهند. هاي فلزي دارد و ساير متغيرهاي جمعيتي رابطه معناداري نشان نميمبداً زباله

 ، زنان، شيراز، ياسوج.يريپذتيمسئول ،يفلزي هازبالهاز مبداً،  کيتفک ي:ديکل واژگان
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 مقدمه

 :1931 سرور،) استي خانگي پسماندها انبوه ديتول ،يطيمح ستيز مهم مشکالت ازي کي امروزه
 در ييگرامصرف فرهنگي صعود روندو  يمصرفي کاالها تنوع ،تيجمع روزافزون رشد(. 13

 دواري اندهيفزا طوربه بشر کهه است ديگرد زباله تن هاونيليم ديتول به منجر شهروندان، نيب
 طيمح به توانديم زبالهي راصوليغ دفن(. 31:1931 ،و همکاران يضراب) دينمايم طيمح

 در ساالنه(. 1:1982 لر،يم) باشد داشته انساني زندگ بر ميمستق اثر و رسانده بيآس ستيز
 شودمي توليدجامد شهري  زباله( 37:1988 زاده،شريف) تن ميليون 1722 بر بالغ جهان، سراسر

 ،يبريخ و رهنما) ابدي شيافزادو برابر  به 7771اين ميزان تا سال  شود،مي نيبيپيش و
 ها به يکي اززباله تيريمدسابقه توليد زباله باعث شده است، . افزايش بي(973: 1931
 شيافزا زين رانيا در. (197: 1937 همکاران، وي آذر)تبديل شود ي شهر مهمي هاچالش

ي خدمات وي تجار ،يصنعتي هاتيفعال توسعه و سوکي از شهرها مداوم گسترش و تيجمع
 وي منور) است شده شهرها در ديزا موادي اديز ريمقاد ديتول به منجر گريدي سو از

ن ت ونيليم 77 از شيب ساالنه ران،يا درجامد شهري  زباله ديتول زانيم .(1982 ،همکاران
 گرم 617طور متوسط ايراني به و طي آن هر شهروند (12 :1982، همکاران وي منور)است 

 گرم 277 رازيشسرانه توليد زباله در  .(37: 1988، زادهفيشر)کند زباله در روز توليد مي
 است گرم 217حدود اسوجي شهر در و( 1931 راز،يشي شهردار پسماند تيريمد سازمان)
 است. که از ميانگين کشوري باالتر (1931شهرداري ياسوج،  پسماند تيريمد سازمان)

 ميمستقي امدهايپآوري و حمل و نقل زباله ها و نيز مشکالت ناشي از جمع به توجه با
 يک( 11: 7771 گولد، و برگياشن؛ 1: 1982 لر،يم) ستيز طيمح برنابودي آنها  ازي ناش

 هاويژه در خانهبه (1986 همکاران، و پورهاشم) زباله مبدأ از کيتفک ،يمنطق و مناسب راهکار
رغم است. علي (3: 1931 همکاران، وي زيعز)کنند ها را توليد مياز يک سوم زباله که بيش

زباله در کشورهاي مختلف دنيا مورد استقبال قرار گرفته است، اين  مبدأکه تفکيک از اين
 قابلدر ايران  هازباله در موجود مواد %37که امر در ايران توسعه چنداني نيافته و در حالي

 مورد %7 تنها ماندهي باق %17 از و دفن آنها %37( 97: 1931 ،يکلکنارحمزه) تندهس افتيباز
 .(1988 فروزان،) رنديگيم قرار افتيباز
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لزي ـهاي فوليدي در منازل، زبالهـهاي تل توجهي از زبالهـاينکه، بخش قاب توجه با
 پژوهش( 7717 ي،)بانک جهان ها، ابزارها، و غيره هستندها، حلبها، فويلچون قوطيهم

را بررسي و  لمتأهّ زنان نيب دري فلزي هازباله کيتفک زانيم که است نيادنبال به حاضر
 مورد واکاوي قرار دهد.ي ريپذتيمسئولرابطه آن را با 

 نيشيپ قاتيقتح

ندرت مورد توجه هاي خانگي بهزباله أپذيري و تفکيک از مبدبررسي رابطه بين مسئوليت
ها نام برد که کم و بيش در اين حوزه انجام توان از برخي پژوهشين حال ميبوده است. با ا

 طيمح: ستيز طيمح نگرش و دانش» عنوان باي پژوهشدر  (7777) 1روناآک وي پلاند. شده
 گذشته و حال در عتيطبي دوستدار به شيگرا وي وابستگ ،اندداده نشان« رفتار و ستيز

 . است فرد مسئوالنه ررفتا نييتع دري اساس يعامل ،فرد

 و جامد ديزا مواد تيريمدي هاوهيش» عنوان باي پژوهش در ،(7779) همکاران و نيمت
 عملکرد و پسماند تيريمدي هاروشي بررس به« هيترک در افتيباز اتيعمل وي ابيباز يبررس

 طقهمن افراد %87 ،داد نشاناين پژوهش  جينتا. اندپرداخته پسماند مجدد چرخش و افتيباز
 در افتيباز قابل مواد کيتفک وي جداسازي هابرنامه در مشارکت به حاضر مطالعه، مورد
 ديزا موادتر حجم بيشتري از در شهرهاي بزرگ اندداده نشان جينتا نيچنهم. باشنديم مبدأ
 دهند. مي ليتشک افتيباز قابل مواد را جامد

ي هاطيمح در ستيز طيمح و تيجنس» عنوان باي پژوهش در ،(7773) 7مانو -ياوف
 يهاشرکت کارکنان انيم در ستيز طيمح به نگرش و تيجنس رابطهي بررس به ،«ژاپني کار
 کهي خدمات وي صنعتي هاطيمح در، داد نشاناين پژوهش  جينتا. است پرداختهي ژاپن

 خود اطراف طيمح به نسبتيي باال مثبت نگرش و عملکرد بانوان است، حاکمي ساالرمردم
 جهتي شتريبي مندعالقه بانوان که اندداده نشان جينتا نيچنهم. دارند مردان با سهيمقا رد

  .دارند ستيز طيمح از حفاظتي هابرنامهي اجرا وي زيربرنامه در شرکت

                                                           
1- Pooley and O’Connor 

2- Ofei-Manu  
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 با افرادي شخص باطـارت اسيمق» نوانـع باي پژوهش در ،(7773) مکارانـه و 1سبتين
 ،عتيطب با ارتباط که انددهيرس جهينت نيا به« يطيمح ستيز رفتار وي هاينگران با عتيطب

 باي شخص روابط. کنديم نييتب راي طيمح ستيز مسئوالنهي رفتارها در هاتفاوت ازي برخ
. کند فراهم ستيز طيمح مشکالت بايي ارويروي برا مردم در راي نشيب است ممکن عتيطب
 . شد خواهد رمنج آن بيتخر به عتيطب با ارتباط عدم ،کهيحال در

 مسئوالنه رفتار بر مؤثر عواملي بررس» عنوان باي پژوهشدر ( 7717) همکاران و 7يمبل
ي رفتارها وانـبان ،دـدادن نشان« ستيز طيمح گرشـن و اتيادب ريـتأثي: طيمح ستيز
 مطالعه که اندداده نشان جينتا نيچنهم. دارند مردان به نسبتي ترمسئوالنهي طيمحستيز

 احمدي و همکاران .دارد ريتأث ستيزطيمح به نسبت نگرش بري طيمحستيز متون
جويي در مصرف برق پذيري و صرفهبررسي رابطه مسئوليت»(، در پژوهشي با عنوان 1937)

تاري به ـمايل رفـپذيري، تد، با افزايش مسئوليتـنشان دادن« هر ياسوجـدر بين زنان ش
 بد. ياجويي در مصرف برق افزايش ميصرفه

دانش خانگي، نگرش و عملکرد در تفکيک و »( در پژوهشي با عنوان7719) 9بنگا
ر به بررسي دانش، نگرش و عملکرد خانوارها د« بازيافت، مطالعه موردي: شهر کامپاال

پرداخته است. اين پژوهش که اوگاندا  در کشور در کامپاال و بازيافت ضايعات جامد تفکيک
 بازيافت آگاهشيوه زباله و  تفکيکمردم از  ،، اگرچهدادنشان شد، انجام خانوار  177روي  بر

شرکت  کهداده چنين نتايج نشان . هماندشرکت نکرده يچنين طرح درکنون تا هستند ولي
هاي بازيافت در منطقه، درآمد فعاليت بستگي به سطح آگاهي زباله تفکيکهاي در فعاليت

به معني  ايش دسترسي به امکانات بازيافتافز .دارد خانوار، سطح تحصيالت و جنسيت
  است. زباله تفکيکهاي ترويج نگرش مثبت به فعاليت

 مردم مشارکت زانيمي بررس» عنوان باي پژوهش در( 1937) همکاران و مسعودياحمد
 بر مؤثر عواملي بررس به« يشهري هازباله پسماند مبدأ از کيتفک طرح در همدان شهر

                                                           
1- Nisbet  

2- Mobley  

3- Banga 
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، داد ناين پژوهش نشا جينتا. اندپرداختهي شهري هازباله مبدأ از کيتفک طرح در مشارکت
 پسماند مبدأ از کيتفک طرح ازي رساناطالع و آموزش سن، الت،يتحص سطح درآمد، زانيم

  .دارنديي بسزا ريثأت زبالهي آورجمع در مردم مشارکت زانيم در

 به نسبت وانبان نگرشي بررس» عنوان باي پژوهش در( 1937) فرخوش وي صالح
ي هازباله افتيباز به نسبت بانوان نگرش يبررس به ،«مازندران دري خانگي هازباله افتيباز

 اردنفر بانوي خانه 121نتايج اين پژوهش که برروي . اندپرداخته آن بر ثرؤم عوامل وي خانگ
 در يمهم اريبس عاملي طيمح ستيز نينو ميپارادا ،داد نشانانجام شد،  مازندراني شهر
 نيچنهم. باشديمي خانگي هازباله افتيباز تيريمد به نسبت مثبت نگرش نيتکو

ي معنادار رابطه خانوارهاي اقتصاد تيوضع و التيتحص سطح ،يطيمح ستيزي هادغدغه
 .اندداشته زباله افتيباز به نسبت بانوان نگرش با را

به ميزان  ها صرفاًوهشبررسي تحقيقات پيشين بيانگر اين است که بخش اعظم اين پژ
و نيز رابطه دانش تفکيک و نگرش  يشهري هازباله مبدأ از کيتفک طرحمشارکت مردم در 

اين اساس، وجه تمايز پژوهش حاضر از  اند. برپسماندها پرداخته کيتفکنسبت به تفکيک با 
يقات کيد نموده است که در تحقأپذيري ت، بر مسئوليتتحقيقات پيشين اين است که اوالً

، با توجه به نقش سنتي زنان در مديريت امور منزل، بر نقش پيشين مرسوم نبوده است. ثانياً
زنان در امر تفکيک از مبدا زباله تمرکز نموده و ثالثا، تالش کرده است با بررسي پژوهش در 

  ايد.هاي خانگي ترسيم نمتري از وضعيت تفکيک از مبداً زبالهانداز روشندو مرکز استان، چشم

 ينظري مبان

)غني و  عنوان يک رفتار، متاثّر از عوامل متعددي استهاي خانگي بهتفکيک از مبداء زباله
پذيري، پذيري داشته باشد. مسئوليتتواند، پيوند نزديکي با مسئوليت( اما مي7719 همکاران،

که بر عهده او هايي عبارت است از الزام و تعهد دروني فرد براي انجام مطلوب همه فعاليت
شوارتز زعم (. به1381 )فورد، ( يا انتظاراتي که جامعه از او دارد1981 )بيرهوف، گذاشته شده
اهميت دادن به پذيري، در برگيرنده چهار شاخص اساسي مسئوليت (733: 1327) و همکاران

، در ، است. مسئوليتقابل اعتماد بودن، و گوييپاسخ، برعهده گرفتن عواقب رفتار، وظايف
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سرچشمه هرگونه  (1982) دورکيم شناختي نيز همواره مورد توجه بوده است.ادبيّات جامعه
ن روحيه داند، که اين امر متضمعمومي مي فعاليّت اخالقي را تبعيّت منافع خصوصي از منافع

کنشگران  (1981) فداکاري و ايثار بوده که يک ويژگي اخالقي است.از نظر دورکيم
اي از هاي خانوادگي يا اجتماعي معين هستند، در شبکها که عامل نقشاجتماعي از آنج

توانند ها نميگيرند که حق ندارند آنها را ناديده بگيرند. انسانتعهّدات و تکاليف قرار مي
بدون توافق با هم، بدون پذيرش ايثارهاي متقابل، و بدون برقرار کردن پيوندهاي پايدار با 

( عنصر اصلي 1988به نقل از ايمان،  ،1313) زندگي کنند. ميلزصورت جمعي يکديگر، به
نامد. وسيله نظم و ترتيب اجتماعي تعيين شده است را تعهّد ميهاي رفتاري افراد که بهنقش

ها و ساخت آنها آغاز روهـيازها و تأثير آن بر پيدايش گـخود در مورد تعهد را از ن او بحث
شود، با ديگران روابط اجتماعي داشته باشد نسان موجب ميکند و معتقد است، نيازهاي امي

هاي اجتماعي و رعايت قواعد برقراري و براي برقراري روابط اجتماعي، عضويّت در گروه
هاي متقابل ارتباط )هنجارها( بين اعضاي گروه، امري ضروري است و هنگامي که کنش

هاي اجتماعي و ستد بين نقش اعضاي گروه بر اساس نظم و ترتيب اجتماعي درباره داد
 وجود آمده است. تعهد يکي از مفاهيمي است که استرايکرتنظيم يا اداره شد، تعهّد به

سازي بين خود و کند و آن را راهي براي مفهوم( مطرح مي1983 به نقل از ايمان، ،1383)
کننده د و تعيينشوبيند. مسئوليت اجتماعي در قالب همين تعهّد، مطرح ميرفتار اجتماعي مي

 تر باشد، تعهّد وي بهدرجه ارتباط فرد با ديگران است. هر چقدر دامنه روابط فرد گسترده
 )ترنر، تر و ميزان مسئوليت اجتماعي او بيشتر خواهد بود. بر اساس نظريه نقشديگران بيش

از  تري مرتبط هستند و هر شخص در داخل تعدادي( افراد به ساختار اجتماعي بزرگ7779
کند. نقش، مفهوم کليدي است که فرد و ساختار هاي پايگاهي، مواضعي را اشغال مينظام

کند. فرد با گرفتن نقش و ايفاي آن در شبکه اجتماعي، با اجتماعي را به يکديگر مرتبط مي
اي باشد که هم رضايت فرد و هم گونهگيرد. اين ارتباط بايد بهديگران در ارتباط قرار مي

 شود. کارکردهايکه اين مهم در پرتو رفتار مسئوالنه حاصل مي ديگران حاصل شود،رضايت 
)به  نخستين بار دورکيم پذيري در تحقيقات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است.مسئوليت

( در بررسي خودکشي، نشان داد، مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي نوع1922 نقل از کيويستو،
 و همکاران لوين(، 1387) ماروياما و همکاران (،1327) التانه و دارلي دوستانه تاثير دارد.
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پذيري باعث تقويت رفتارهاي مثبت ( نيز نشان دادند، مسئوليت1937) ( و احمدي7771)
توان انتظار داشت، تفکيک از مبداً زباله را بتوان همين ترتيب، ميشود. بهاجتماعي مي

پذيري، د. مکانيزم آن به اين صورت است که مسئوليتپذيري تقويت نموبراساس مسئوليت
هاي مطلوبي که بر عهده او گذاشته شده سبب تعهّد دروني فرد براي انجام رفتارها و فعاليّت

شود. اين امر ضامن بقاي زندگي جمعي است. با توجه به اينکه، يا جامعه از او انتظار دارد، مي
ز مبداً در نهايت، دامان همه را خواهد گرفت و هم به پيامدهاي زيان بار عدم تفکيک زباله ا

که  (2: 1931) پذيري گلسرنظريه مسئوليتزند، با استناد بهفرد و هم به جامعه ضربه مي
پذيري، يادگيري انتخاب رفتارهايي است که نيازهاي لفه مسئوليتؤاولين م معتقد بود،

پذيري، رفتار تفکيک از با تقويت مسئوليت توان انتظار داشت،اساسي ما را برآورده کند، مي
 عنوان يک رفتار اجتماعي مطلوب، تقويت شود.مبدا زباله به

 پژوهشهيفرض

رابطه معناداري  ،متأهل در بين زنان يفلزي هازباله از مبدأ کيتفکو  يريپذتيمسئول بين
 .وجود دارد

 يشناسروش

تحليلي است. جامعه آماري،  -وصيفيروش به کار رفته در اين پژوهش، پيمايش از نوع ت
)مرکز آمار  نفر 997777زنان متأهل شهرهاي شيراز و ياسوج است که تعداد آنان در حدود 

 گيري کوکرانشود. با استفاده شده است با استفاده از فرمول نمونه( برآورد مي1931 ايران،
اندازه نمونه  N=997777و P ،1/7=q ،36/1=t ،7111/7=d=1/7 و تعيين مقادير (1322)

اي با لحاظ گيري تصادفي چندمرحلهنفر تعيين گرديد که با استفاده از روش نمونه 167
منطقه شهر شيراز و دو منطقه در شهر ياسوج، انتخاب  17گيري، در کردن نسبت نمونه

 . در اولين بخششدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه است که از دو بخش اصلي تشکيل شده است
گر ساخته استفاده هاي فلزي، از پرسشنامه پژوهشجهت سنجش تفکيک زباله مهپرسشنا

( است. به اين معني که 7و خير= 1صورت اسمي )بلي=به هاگويهشده است. سطح سنجش 
هاي فلزي گو خواسته شد پاسخ دهد کدام يک از موارد مشخص شده مربوط به زبالهاز پاسخ
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کند. در صورت تفکيک هر يک از موارد، هاي تر جدا ميلهرا پس از استفاده، تفکيک و از زبا
شود. براين و در صورت عدم تفکيک هريک از آنها نمره صفر دريافت لحاظ مي 1نمره 

اعتبار بررسي است. جهت تعيين اعتبار اين پرسشنامه از  6اساس دامنه نمرات بين صفر تا 
شد در خصوص محتوا و صحت و طي آن از داوران متخصص خواسته  شدمحتوا استفاده 

ه سطح سنجش، از ـعالوه، جهت سنجش پايايي با توجه بهـ، قضاوت کنند. بهاگويه
است.  62/7ريچاردسون استفاده گرديد که ضريب آن برابر با -همساني دروني به روش کودر

(، استفاده 1381) پذيري از پرسشنامه گافجهت سنجش مسئوليت در بخش دوم پرسشنامه
صورت به هاگويهعاملي است. سطح سنجش تک گويه 17 ت. اين پرسشنامه دارايشده اس

باشد. اين مقياس توسط مي 17( است و دامنه نمرات بين صفر تا 7و خير= 1اسمي )بلي=
سعادتي  ؛1983 حميدي و قيطاسي، ؛1937 پژوهشگران متعددي )عسکري و همکاران،

پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي  ( در ايران استفاده و اعتبار و1989 شامير،
 -ضريب پايايي اين مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از همساني دروني به روش کودر

 است.  31/7ريچاردسون برابر با 

 يفيتوصي هاافتهي

، گوپاسخزنان  کلّ مجموع ازهاي توصيفي متغيرهاي جمعيتي تحقيق، براساس يافته
 بخش ،يليتحص مدرک لحاظبه. باشنديم رازيش ساکن( %1/18) و سوجاي ساکن( 3/11%)

 اعظم بخش ت،يقوم لحاظبه. هستندي کارشناس مدرکي دارا( %17) انيگوپاسخ اعظم
 دارخانه ،زنان اعظم بخشلحاظ وضعيت اشتغال، به. هستند فارس( %3/11) انيگوپاسخ

ي سن گروه در( %7/19) انيپاسخگو دادتع نيشتريب ،يسن گروه لحاظبه. باشنديم( 1/61%)
 قرار شتريب و سال 17ي سن گروه در( %3/6) انيگوپاسخ تعداد نيکمتر و سال 97-93

 سال 1/17 اريمع انحراف با سال 6/17 انيگوپاسخ ازدواجي هاسال تعداد نيانگيم .اندگرفته
 .است 86/1 اريمع انحراف ابفرزند  16/7 انيگوپاسخ فرزند تعداد نيانگيم نيچنهم و است بوده
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هاي فلزي زير را پس يک از زبالهکه کداماينتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب  :1شماره  جدول

 کنيد؟از استفاده تفکيک مي

 هاگويه
 خير بلي

 درصد فراواني درصد فراواني

 1/93 777 1/67 917 کنسروي قوط
 1/93 777 3/67 917 هاربي قوط
 1/98 716 6/61 916 نوشابهي قوط

 3/17 711 1/12 971 کشحشرهي قوط
 6/11 737 1/18 727 روکش آلومينيومي

 1/11 782 3/18 721 باطري

 پذيريهاي توصيفي متغيرهاي تفکيک از مبداء زباله فلزي و مسئوليتآماره :2شماره جدول 

 انحراف معيار ميانگين بيشترين کمترين 

 7/1 1/9 6 7 تفکيک از مبداء زباله فلزي
 2/6 1/76 1/91 1/11 پذيريمسئوليت

 يليتحلي هافتهيا

هاي فلزي خانگي بر اساس متغير مستقل بيني متغير وابسته تفکيک از مبداء زبالهجهت پيش
 ،يشغل وضعتحصيالت، قوميت،  سن،)پذيري و نيز کنترل اثر متغيرهاي جمعيتي مسئوليت

 زمانهم روش هب ونيرگرس ليتحل از (هاي ازدواجد سالشهر محل سکونت، تعداد فرزند، تعدا
 7و مدل شماره  1در قالب مدل شماره  1و  9که نتايج آن در جداول شماره  شده استفاده

پذيري و ، رابطه مثبت و معناداري بين مسئوليت1ارائه شده است. براساس مدل شماره 
پذيري قادر است آن مسئوليت هاي فلزي خانگي وجود دارد و طيهتفکيک از مبداء زبال

واريانس تفکيک از مبداء زباله فلزي خانگي را تبيين کند. با اضافه شدن متغيرهاي  73/7
افزايش يافته است. براساس نتايج مدل  91/7، ضريب تبيين به 7جمعيتي در مدل شماره 

-79/7Sig= ,1/7- t= ,78/7) ، از بين متغيرهاي جمعيتي، تنها وضعيت شغلي7شماره 

Beta=هاي فلزي خانگي دارد و طي آن با تغيير ( رابطه معناداري با تفکيک از مبداء زباله
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يابد. هاي فلزي خانگي افزايش ميدار به شاغل، تفکيک از مبداء زبالهوضعيت شغلي از خانه
تحصيالت، قوميت، شهر محل سکونت،  سن،متغيرهاي  7عالوه، براساس مدل شماره به

هاي فلزي هاي ازدواج رابطه معناداري با تفکيک از مبداء زبالهتعداد سال تعداد فرزند و
 خانگي ندارند. 

 1پذيري مدلبيني تفکيک از مبداء زباله خانگي براساس مسئوليتپيش: 3 شماره جدول

 R R2 F Sig B Beta T Sig 

 مقدار ثابت
 پذيريمسئوليت

 
11/7 

 
73/7 

 
7/776 

 
777/7 

131/7- - 28/7 192/7 

198/7 11/7 1/11 777/7 

پذيري و متغيرهاي بيني تفکيک از مبداء زباله فلزي براساس مسئوليتپيش :4شماره  جدول

 2جمعيتي مدل 

 R R2 F Sig B Beta T Sig 

  مقدار ثابت
 
 
 
 
16/7 

 
 
 
 
 
91/7 

 
 
 
 
 

8/71 

 
 
 
 
 
777/7 

21/7 - 12/7 77/7 

 777/7 1/17 18/7 17/7 ي     ريپذتيمسئول

 82/7 16/7 71/7 771/7        سن

 71/7 16/1 71/7 71/7 يدانشگاه التيتحص

 78/7 72/1 71/7 97/7   پلميد ريز
 97/7 81/7 71/7 13/7 فارس تيقوم

 93/7 97/7 17/7 97/7        لر تيقوم
 79/7 -1/7 -78/7 -98/7 ي        شغل تيوضع

 31/7 76/7 71/7 76/7 شهر 
 31/7 76/7 -771/7 771/7            فرزند تعداد

 91/7 -31/7 -17/7 -77/7   تأهلي هاسال تعداد

 يريگجهينت و بحث

ويژه در هاي مهم جهاني بههاي جامد شهري به يکي از چالشامروزه، توليد گسترده زباله
(. انبار موقّت، دفن، تبديل 7711 نگ و همکاران،)ژا جوامع در حال توسعه تبديل شده است
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دن، راهکارهاي مرسومِ مديريت زباله جامد شهري هستند اما با توجّه به ـبه کود و سوزان
هاي خشک خانگي مانند فلزات هستند، زباله که، بخش زيادي از زباله هاي جامد شهري،اين

کيد شده و از شهروندان أيافت، تهاي کاهش، بازاستفاده و بازهاي اخير بر روشطي دهه
هري ـچه، توليد زباله جامد ش شان را در مبداء، تفکيک کنند. اگرهايشود، زبالهيـخواسته م

ميليون تن  77هاي خانگي در ايران به سرعت در حال رشد است و به بيش از ويژه زبالهبه
ن توسعه چنداني نيافته هاي خانگي در ايرادر سال رسيده است اما تفکيک از مبداء زباله

هاي فلزي، تالش کرده است تفکيک از است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با تمرکز بر زباله
هاي فلزي خانگي را در بين زنان دو مرکز استان، بررسي و رابطه آن را با مبدا زباله
 پذيري مورد واکاوي قرار دهد. مسئوليت

بين زنان در  درهاي فلزي خانگي زبالههاي توصيفي تحقيق، تفکيک بر اساس يافته
 6هاي فلزي برروي دامنه صفر تا اي که ميانگين تفکيک زبالهگونهسطح متوسطي است به

بوده است. اين يافته  1/9و در شهر شيراز  7/9است. اين ميزان در شهر ياسوج  1/9برابر با 
 پور و همکارانشمو ها (،1931) هاي پژوهش حمزه کلکناريييد يافتهأپژوهش ضمن ت

اند، تفکيک زباله از مبدا در ايران در سطح مطلوبي نيست، بيانگر اين ( که نشان داده1986)
است که تفکيک زباله از مبدا در ايران، با توجه به کارکردهاي مثبت آن بايد هرچه بيشتر 

 مورد توجه قرار گيرد.

 وي ريپذتيمسئولري بين هاي تحليلي تحقيق، رابطه مثبت و معنادااساس يافته بر
 از کيتفک، ميزان يريپذتيمسئولو طي آن با افزايش  دارد وجودي فلزي هازباله کيتفک
 بالحاظ تجربي به حاضر پژوهش افتهي نيا. ابدييم شيافزاي خانگ فلزي يهازباله مبدأ

داري با رابطه معناي ريپذتيمسئول ند،داد نشان که( 1937) احمدي و همکاران پژوهش جينتا
دادند،  نشان که( 1937) اکبرزاده وي ادهم پژوهش دارد، برق مصرف دريي جوصرفه

 پژوهش است، مؤثري طيمح ستيزي رفتارها و ستيز طيمح حفظ بر تيمسئول احساس
 تيامنباعث ارتقاي ي اجتماعي ريپذتيمسئول ،دادند نشان که( 1931) همکاران و انيبابائ
 دن،يل) يروان حالت کي ،يريپذتيمسئولکند. ييد ميأرا تمنطبق است و آنها  ،شودمي

 جانسون،) کنديم التزام احساس ،جامعهديگران يا  و خودبه نسبت فرد که است( 1336
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دو  همين امر باعث مي شود، فرد اقدام به رفتارهايي نمايد که در نهايت منفعت هر .(1331
هاي خانگي از طريق افزايش ، عدم تفکيک زباله)فرد و جامعه( را در برگيرد. با توجه به اينکه

سو و به سمت نابودي بردن بخش قابل توجهي از آوري و انتقال زباله از يکهاي جمعهزينه
موادي که قابليت بازيافت و استفاده مجدد دارند، باعث تحميل فشار به جامعه و خود فرد 

ه افزايش تفکيک از مبداً ـبزايش احساس مسئوليت منجر ـشوند، طبيعي است که افيـم
 هاي خانگي شود. زباله

اي و جمعيتي، تنها متغير هاي تحليلي تحقيق، از بين متغيرهاي زمينهاساس يافته بر
هاي فلزي خانگي دارد و طي آن با تغيير وضع شغلي رابطه معناداري با تفکيک از مبداً زباله

شود. هاي فلزي خانگي بيشتر ميزباله دار به شاغل، تفکيک از مبداًوضعيت شغلي از خانه
دليل حضور بيشتر در هـناشي از اين است که زنان شاغل ب حقيق احتماالًـاين يافته ت

هاي عمومي اجتماعي، اطالع بيشتري از پيامدهاي زيان بار عدم تفکيک از مبداً عرصه
هاي اساس يافته رند. برهمين دليل تمايل بيشتري به انجام آن داهاي خانگي دارند و بهزباله

 تحقيق، رابطه معناداري بين متغيرهاي جمعيتي سن، تحصيالت، قوميت، شهر محل سکونت،
هاي فلزي وجود ندارد. در اين هل با تفکيک از مبداً زبالهأهاي تتعداد فرزند و تعداد سال
از مبداً فکيک ـر تـثير تحصيالت بأکند، عدم تيـقيه جلب نظر مـميان آن چه، بيش از ب

، رود، با افزايش ميزان تحصيالتهاي فلزي خانگي است. چون در حالت عادي انتظار ميزباله
هاي خانگي افزايش يابد. يافته چون تفکيک از مبداً زبالهرفتارهاي مثبت اجتماعي هم

تحقيق حاضر مبني بر عدم وجود رابطه معنادار بين تحصيالت و تفکيک از مبداً زباله خانگي 
هاي رفتاري آموزش مهارت يد ناشي از اين باشد که در نظام آموزش عالي ايران، معموالًشا

مندي، وجدان کار، تفکيک از مبداً جويي، قانونچون صرفهشوند و رفتارهايي همداده نمي
ويژه در دروس عمومي، تعريف ههاي درسي بندرت در برنامههاي خانگي و غيره، بهزباله
  اند.      شده
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