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چکیده

ز ین ا داف :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺰء ﺟﺪایی ناپذیر زنﺪﮔی انﺴان اﺳﺖ .یكی از ﻣهمترین اﺳتراﺗژيها بعﺪ از كاهش ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد
زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ ،بازیافﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ بﻮده كه داراي ﻣنافع اقتصادي و زیﺴﺖﻣحﻴطی قابل ﺗﻮﺟه ﻣیباشﺪ .هﺪف از این ﺗحقﻴق بررﺳی ﺗأثﻴر وضعﻴﺖ
اقتصادي بر ﻣﻴﺰان آﮔاهی ،نگرش و ﺗمایل به ﻣشارکﺖ شهرونﺪان در خصﻮص بازیافﺖ پﺴمانﺪ ﻣیباشﺪ.
واد ر ش  :این پژوهش یﻚ ﻣطاﻟعه ﺗﻮصﻴفی-ﻣقطعی بﻮده که در ﺳال  1931در  9ﻣنطقه ﻣختلف شهر ﺗبریﺰ ،ﻣناطق با ﺳطﻮح درآﻣﺪ
باال ،ﻣتﻮﺳط و پایﻴن انﺠام شﺪ .روش نمﻮنهﮔﻴري ﺳﻴﺴتماﺗﻴﻚ و ابﺰار ﺟمعآوري اطﻼﻋات پرﺳشناﻣه بﻮد .ﺗعﺪاد نمﻮنهها  054نفر(از هر ﻣنطقه 154
نفر) بﻮده که در نهایﺖ نتایج با اﺳتفاده از نرم افﺰارهاي  Excelو SPSSﻣﻮرد ﺗﺠﺰیه و ﺗحلﻴل قرار ﮔرفﺖ.
ي فت  :نتایج بررﺳی نشان ﻣیدهﺪ كه اكثریﺖ ﻣردم شهر ﺗبریﺰ در زﻣﻴنه ﻣﻮاد زاﺋﺪ و اﻣر بازیافﺖ از اطﻼﻋات نﺴبتًا ﻣناﺳبی برخﻮردار هﺴتنﺪ
بطﻮریکه ﻣﻴانگﻴن آﮔاهی ،نگرش و ﻋملکرد ﻣردم در ﻣناطق ﻣختلف به ﺗرﺗﻴب  %6.6. ، %8.68و  %.5بﻮده و در این زﻣﻴنه ارﺗباط ﻣعنیداري در ﺳه
ﻣنطقه ﻣختلف ﻣﻮرد بررﺳی وﺟﻮد نﺪاشﺖ ( .)p.value<5/5.در ﻣقایﺴه ﺳه ﻣنطقه ،ﺳطح ﺗحصﻴﻼت ،آﮔاهی و رفاه ﺳاکنﻴن ﺗأثﻴري بر ﻣﻴﺰان ﺗمایل
براي ﻣشارکﺖ در طرح بازیافﺖ نﺪاشﺖ.
بحث نتیج گیری :نتایج ﻣطاﻟعه بازﮔﻮ کننﺪه آﻣادﮔی ﺟاﻣعه ﺟهﺖ پذیرش اصﻼحات و اﻋمال ﻣﺪیریﺖ پﺴمانﺪ شهري در زﻣﻴنه بازیافﺖ
ﻣیباشﺪ .ﻟذا در صﻮرت هماهنگی و همكاري ﺳازﻣانهاي ﻣﺴئﻮل (ﻣثل شهرداري ،ﻣركﺰ بهﺪاشﺖ ،آﻣﻮزش و پرورش و )...با شهرونﺪان ،برناﻣه
بازیافﺖ با ﻣﻮفقﻴﺖ بﻴشتر قابل اﺟرا خﻮاهﺪ بﻮد.
کلید اژه  :آﮔاهی ،نگرش ،پﺴمانﺪ ،بازیافﺖ ،ﺗبریﺰ

د
افﺰایش آﻟﻮدﮔی ﻣحﻴط زیﺴﺖ ﻣهمترین ﻣشکل ﻣرﺗبط با
ﺗﻮﺳعههاي ﺳریع صنعتی ،شهرنشﻴنی و افﺰایش ﺳطح زنﺪﮔی
ﻣردم ﻣیباشﺪ .در کشﻮرهاي در حال ﺗﻮﺳعه ﻣﺴئله صنعتی شﺪن
بهدﻟﻴل نﻴاز به اﺳتقﻼل و خﻮدکفایی خﻴلی حادﺗر و ﺳریعتر ﻣی-

باشﺪ .با ﻣﺴئله صنعتی شﺪن ﻣشکﻼت ﺟﺪي در رابطه با آﻟﻮدﮔی
ﻣحﻴط زیﺴﺖ ﻣطرح ﻣیشﻮد و بهنظر ﻣیرﺳﺪ ﻣحصﻮل ثانﻮیه این
رشﺪ و ﺗﻮﺳعه زباﻟه یا پﺴمانﺪ ﻣیباشﺪ (1و.)2
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ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ اﻣروزه به ﻋنﻮان یكی از ﻣهمترین
دغﺪغههاي ﺟﻮاﻣع بشري ﻣطرح ﻣیباشﺪ .با پﻴشرفﺖ ﻋلﻮم و
ﺗكنﻮﻟﻮژي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ نﻴﺰ بﺴﻴار دﮔرﮔﻮن
شﺪه اﺳﺖ .افﺰایش حﺠم زباﻟهها از یﻚﺳﻮ و ﺗنﻮع و ﮔﻮناﮔﻮنی
آنها از ﺳﻮي دیگر بر پﻴچﻴﺪﮔی نحﻮه ﺟمعآوري و دفع آنها ﻣی-
افﺰایﺪ .ﮔﺴترش ﻋلﻮم و فناوري در زﻣﻴنههاي ﻣختلف شﻴمی،
فﻴﺰیﻚ ،پﺰشكی و… ﻣﻮﺟب ورود انﻮاع زباﻟههاي خطرناك حتی
در داخل زباﻟههاي خانگی شﺪه اﺳﺖ (3و .)4ﻣﻮاد زاﺋﺪ نه ﺗنها از
نظر بهﺪاشتی و زیﺴﺖﻣحﻴطی ﻣشكلزا هﺴتنﺪ ،بلكه از ﻟحاظ
حمل و نقل ،ﺟمعآوري و دفع هم ﻣﺴئلهﺳاز ﻣیباشنﺪ .اثرات
زیﺴﺖﻣحﻴطی و بهﺪاشتی ﻣﺪیریﺖ ناقص ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ فراﺗر از
ضررهاي زیباشناختی اﺳﺖ (.).
با ﮔذشﺖ زﻣان و رونﺪ رو بهرشﺪ ﮔﺴترش صنایع و در نتﻴﺠه
ﺳﻴر ﺗصاﻋﺪي اﺳتفاده از ﻣنابع و ﻣﻮاد اوﻟﻴه ،اﺗخاذ راهكاري به
ﻣنظﻮر كاهش حﺠم فﺰاینﺪه ﻣﻮاد زاﺋﺪ ناشی از فعاﻟﻴﺖها و
فراینﺪهاي ﻣختلف انﺴانی در بخشهاي ﻣختلف و ﺟلﻮﮔﻴري از
ﺗخلﻴه ﻣنابع و ذخاﺋر ﻣحﺪود این كره خاكی از اهمﻴﺖ ویژهاي
برخﻮردار اﺳﺖ (.و.)6
ﺟمعآوري و دفع ﻣﻮاد زاﺋﺪ حاصل از فعاﻟﻴﺖهاي انﺴانی از
ﻣباحث ﻣهم در كشﻮرهاي پﻴشرفته و درحال ﺗﻮﺳعه ﻣیباشﺪ .در
ﺳالهاي اخﻴر اغلب کشﻮرهاي درحال ﺗﻮﺳعه روشهاي
ﻣﺪیریﺖ پﺴمانﺪ ﺟاﻣﺪ خﻮد را بهبﻮد بخشﻴﺪهانﺪ ( .)8یكی از
بهترین روشهاي اﺟرایی براي ﻣﺪیریﺖ پﺴمانﺪها ،كاهش ﻣﻮاد
زاﺋﺪ در ﻣبﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ كه ضمن كﻮﺗاه نمﻮدن ﻣﺴﻴر كنترل
پﺴمانﺪ ،از ﻣصرف بﻴش از حﺪ ﻣنابع و ﻣﻮاد اوﻟﻴه نﻴﺰ ﺟلﻮﮔﻴري
ﻣینمایﺪ ( .)5در كشﻮر ﻣا ،ایران ،نﻴﺰ كارهاﻱ ﻣتعﺪد و پراكنﺪهاﻱ
در زﻣانهاي ﻣختلف براﻱ ارزیابی پتانﺴﻴل بازیافﺖ ﻣﻮاد ارزشمنﺪ
زباﻟه صﻮرت ﮔرفته اﺳﺖ اﻣا كار یكﭙارﭼه و ﻣنﺴﺠمی ﺗاكنﻮن
صﻮرت نگرفته اﺳﺖ (.و .)15در ﻣطاﻟعهاي که در ﺳال 1383
ﺗﻮﺳط کریمزادﮔان و همکارانش در خصﻮص ارزشﻴابی اقتصادي
بازیافﺖ ﻣﻮاد ﺟاﻣﺪ شهري الهﻴﺠان انﺠام ﮔرفﺖ ﻣشخص شﺪ که
با ﺗﻮﺟه به هﺰینههاي ﺟمعآوري ،حمل و نقل ،دفع نهایی و
همچنﻴن آﻟﻮدﮔیهاي زیﺴﺖﻣحﻴط ،بازیافﺖ ﻣﻮادي از ﺟمله کاغذ
و ﻣقﻮا ،پﻼﺳتﻴک ،شﻴشه و ﻣﻮاد فﺴادپذیر ،صﺪدرصﺪ ﺗﻮﺟﻴه
اقتصادي دارد ( .)11در ﻣطاﻟعهاي هم که بررﺳی اﺟﺰاي بازیافتی
و اهمﻴﺖ اقتصادي زباﻟههاي خانگی روﺳتاهاي کاشان ﺗﻮﺳط
اﻟماﺳی و همکارانش در ﺳال  1383انﺠام ﮔرفته نتایج نشان ﻣی-
دهﺪ که اﻣکان بازیافﺖ زباﻟههاي خانگی روﺳتایی و بهرهوري
اقتصادي آن وﺟﻮد دارد (.)12
همچنﻴن در ﻣطاﻟعهاي که بررﺳی ﻣﻴﺰان آﮔاهی و نگرش
خانﻮارهاي شهري قم ﺟهﺖ افﺰایش ﻣشاركﺖ در بازیافﺖ از ﻣبﺪا
در ﺳال  1384ﺗﻮﺳط غفﻮري و همکارانش انﺠام ﮔرفته اﺳﺖ
ﻣشخص شﺪه که آﮔاهی و نگرش باالي شهرونﺪان قم در
خصﻮص بازیافﺖ پﺴمانﺪهاي شهري ﻣیﺗﻮانﺪ به ﻋنﻮان یﻚ
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ﻋاﻣل ﻣؤثر در ﻣﻮفقﻴﺖ برناﻣههاي بازیافﺖ از ﻣبﺪا در این شهر
باشﺪ (.)13
بازیافﺖ یكی از ﻣهمترین اﺳتراﺗژي و ﮔﺰینهها بعﺪ از كاهش
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ و همچنﻴن کنترل آﻟﻮدﮔیهاي
روزافﺰون ناشی از دفع ﻣﻮاد زاﺋﺪ ،ﻣیباشﺪ كه داراي ﻣنافع
اقتصادي و فﻮایﺪ زیﺴﺖﻣحﻴطی قابل ﺗﻮﺟه ﻣیباشﺪ (14و .)1.از
آنﺠاییکه ﺳرانه ﺗﻮﻟﻴﺪ پﺴمانﺪ ﺟاﻣﺪ شهري در اﺳتان آذربایﺠان-
شرقی  1445ﺗن در روز و ﻣﻴﺰان ﺳرانه ﺗﻮﻟﻴﺪ زباﻟه  655-655ﮔرم
زباﻟه در روز ﻣیباشﺪ ،اﻣر بازیافﺖ یکی از ﻣكانﻴﺰمهاي اصلی
ﻣربﻮط به ﻣﺴاﺋل زیﺴﺖﻣحﻴطی و بهﺪاشتی به شمار ﻣیرود (.)8
ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ و ﺗﻮﺳعه و بهبﻮد كﻴفﻴﺖ ﻋملكردي آن
در ﮔرو پرداختن به ﻋناصر ﻣختلف ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ ﻣی-
باشﺪ .هنگاﻣیكه این ﻣﺠمﻮﻋه در قاﻟب یﻚ ﺳري دﺳتﻮراﻟعملها
و برپایه شناخﺖ و اطﻼع كافی از وضع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣنطقه ﻣﻮرد
نظر ﻋمل نمایﺪ ،قادر خﻮاهﺪ بﻮد در ﺟهﺖ ارﺗقاي ﺳطح بهﺪاشتی
ﺟاﻣعه ﻣؤثر و ﻣفﻴﺪ واقع شﻮد .باﺗﻮﺟه اهمﻴﺖ ﻣﺴئله بازیافﺖ در
این زﻣﻴنه ،بررﺳی همه ﺟانبهاي با هﺪف اطﻼع از ﭼگﻮنگی
آﮔاهی و نگرش ﻣردم شهر ﺗبریﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ و
ﻣﺴاﺋل ﻣرﺗبط با بازیافﺖ انﺠام ﮔرفﺖ.

واد ر ش
پژوهش حاضر یﻚ ﻣطاﻟعه ﺗﻮصﻴفی-ﻣقطعی بﻮده که از
شهریﻮر ﺗا آبان  1931به ﻣنظﻮر بررﺳی ﻣﻴﺰان آﮔاهی و نگرش
شهرونﺪان ﺗبریﺰي در  9ﻣنطقه ﻣختلف از شهر ﺗبریﺰ به ﻋنﻮان
ﻣرکﺰ اﺳتان آذربایﺠانشرقی ،ﻣناطق با ﺳطح درآﻣﺪ باال (وﻟی-
ﻋصر) ،ﺳطح درآﻣﺪ ﻣتﻮﺳط (آخﻮنی) و ﺳطح درآﻣﺪ پایﻴن
(خﻴابان ﻣنبع) در خصﻮص ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ و ﻣﺴاﺋل ﻣرﺗبط با
بازیافﺖ انﺠام شﺪ .ﺗعﺪاد نمﻮنهها  054نفر(از هر ﻣنطقه  154نفر)
بﻮده و ابﺰار ﺟمعآوري اطﻼﻋات ،پرﺳشناﻣه پژوهشگرﺳاخته
ﻣیباشﺪ .پرﺳشناﻣهها با ﻣراﺟعه حﻀﻮري ﻣحققﻴن پژوهش به در
ﻣنازل بﻴن شهرونﺪان ﺗﻮزیع شﺪه و اطﻼﻋات ﻣربﻮطه در خصﻮص
ﺗکمﻴل آنها ﺗﻮﺳط ﻣحققﻴن به شهرونﺪان داده ﻣیشﺪ .روایی
پرﺳشناﻣهها ﺗﻮﺳط اﻋﻀا هﻴئﺖ ﻋلمی ﻣتخصص در زﻣﻴنه ﻣﻮاد
زاﺋﺪ دانشگاههاي ﻋلﻮم پﺰشكی کشﻮر و پایایی آن ﺗﻮﺳط ﺗﺴﺖ
آﻟفا-كرونباخ ﻣﻮرد ﺗایﻴﺪ قرار ﮔرفﺖ.
پرﺳشناﻣهها شاﻣل بخشهاي ﻣختلف ﺟهﺖ ﺳنﺠش آﮔاهی،
نگرش و ﻋملكرد ﻣردم ﺗبریﺰ طراحی شﺪه بﻮد .به ﻣنظﻮر ﺗعﻴﻴن
درﺟه آﮔاهی ﻣردم ﺳؤاالﺗی در زﻣﻴنه نقش زباﻟه و ﻣﺪیریﺖ
صحﻴح دفع آن در ﺟلﻮﮔﻴري از انتقال بﻴماريها ،ﺟﺪاﺳازي زباﻟه
در ﻣبﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﺟﺰاي فﺴادپذیر و فﺴادناپذیر ،روشهاي ﺟمع-
آوري در ﻣنازل و شناخﺖ ﻋمل بازیافﺖ ﻣطرح ﮔردیﺪ .به ﻣنظﻮر
ﺗعﻴﻴن نگرش افراد ﻣﻮرد ﻣطاﻟعه ،نظر ﻣردم در ﻣﻮرد صحﺖ ﻋمل
بازیافﺖ ،روش بهﺪاشتی نگهﺪاري زباﻟه در ﻣنازل ،ﺟمعآوري
ﻣﻮاد قابل اﺳتفاده ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳط كارﮔران یا افراد دورهﮔرد ،ﻋمل
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بازیافﺖ در ﻣبﺪا ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟنبههاي اقتصادي بازیافﺖ ﻣﻮرد پرﺳش
قرار ﮔرفﺖ و همچنﻴن ﻋملكرد شهرونﺪان با طرح ﺳؤاالﺗی در
زﻣﻴنه نﻮع ظروف ﻣﻮرد اﺳتفاده براي ﺟمعآوري و ذخﻴرهﺳازي
زباﻟه در ﻣنﺰل ،اﺳتفاده از كﻴﺴه ﻣخصﻮص زباﻟه ،ﺗفكﻴﻚ زباﻟه در
ﻣنﺰل ،همكاري با افراد دورهﮔرد براي فروش ﻣﻮاد بازیافتی و
همچنﻴن نحﻮه ﻋمل و انتظار آنان در ارﺗباط با ﺟمعآوري ،انتقال،
دفع و بازیافﺖ زباﻟه ﺗﻮﺳط ﻣأﻣﻮرین شهرداري ﻣﻮرد ﺳنﺠش قرار
ﮔرفﺖ (.)11

در نهایﺖ ﺗﺠﺰیه و ﺗحلﻴل دادهها به كمﻚ نرمافﺰارهاي Excel

و  SPSSو با اﺳتفاده از آﻣار ﺗﻮصﻴفی ،آزﻣﻮن همبﺴتگی ،ﺗحلﻴل
واریانﺲ و دیگر آزﻣﻮنهاي ﻣربﻮطه صﻮرت پذیرفﺖ .در شکل 1
ﻣناطق ﻣختلف ﻣﻮرد بررﺳی روي نقشه شهر ﺗبریﺰ ﻣشخص شﺪه
اﺳﺖ.

شکل .1ﻣناطق ﻣختلف ﻣﻮرد بررﺳی شهر ﺗبریﺰ

نت يج
در این ﻣطاﻟعه ،ﺗعﺪاد نمﻮنههاي ﻣﻮرد ﻣطاﻟعه  4.5نفر با ﻣﻴانگﻴن
ﺳنی  25 ±16ﺳال بﻮدنﺪ %.2 .افراد ﺗحﺖﻣطاﻟعه را خانمها و %48
افراد را آقایان ﺗشکﻴل ﻣیدادنﺪ بطﻮریکه در ﻣنطقه با ﺳطح درآﻣﺪ
باال بﻴشتر افراد شرکﺖکننﺪه خانمها و در ﻣنطقه با ﺳطح در آﻣﺪ
پایﻴن بﻴشتر افراد شرکﺖکننﺪه آقایان بﻮدنﺪ %.5 .آقایان شرکﺖکننﺪه
داراي شغل آزاد و حﺪود  %.4خانمهاي شرکﺖکننﺪه خانهدار
بﻮدنﺪ .از نظر ﺗحصﻴﻼت %34 ،افراد زیر دیﭙلم %36 ،دیﭙلم و %25

ﺗحصﻴﻼت دانشگاهی داشتنﺪ .در ﺟﺪول  1ﺗﻮزیع فراوانی افراد
شرکﺖکننﺪه و همچنﻴن افراد داراي ﺗحصﻴﻼت دانشگاهی در ﺳه
ﻣنطقه ﻣختلف و در ﺟﺪول  2دیﺪﮔاه و ﺗمایل افراد ﺗحﺖﻣطاﻟعه در
خصﻮص اﻣر بازیافﺖ در ﻣناطق ﻣختلف شهر ﺗبریﺰ اراﺋه شﺪه
اﺳﺖ .درصﺪ ﺳطﻮح آﮔاهی ،نگرش و ﻋملکرد افراد ﻣﻮرد بررﺳی
در زﻣﻴنه بازیافﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ در ﺟﺪول  3آورده شﺪه اﺳﺖ .در
نمﻮدار  1نﻴﺰ ﻣﻴﺰان رضایﺖ افراد ﺗحﺖﻣطاﻟعه در ﻣﻮرد اطﻼعرﺳانی
صﺪا و ﺳﻴما در زﻣﻴنه بازیافﺖ زباﻟههاي شهري اراﺋه شﺪه اﺳﺖ.

جدول  :1درصﺪ فراوانی افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه و درصﺪ افراد داراي ﺗحصﻴﻼت دانشگاهی
مناطق مورد بررسی
ﻣنطقه با
ﺳطح درآﻣﺪ باال
ﻣنطقه با
ﺳطح درآﻣﺪ ﻣتﻮﺳط
ﻣنطقه با
ﺳطح درآﻣﺪ پایﻴن

جنسیت افراد تحت مطالعه() %

افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی() %

زنان

مردان

11

90

01

59

04

94

91

10

14

 / 11ارزي ب تأثیر ضعیت اقتص دی بر یزان آگ
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جدول  :2دیﺪﮔاه و ﺗمایل افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه در خصﻮص اﻣر بازیافﺖ در ﺳه ﻣنطقه ﻣختلف
منطقه با
سطح درآمد باال
دیدگاهها و تمایل افراد
%

وردی شهر تبريز

منطقه با
سطح درآمد متوسط
%

منطقه با
سطح درآمد پایین
%

ﺟﺪاﺳازي زباﻟه در ﻣنازل به ﻋنﻮان بهترین شﻴﻮه ﺟﺪاﺳازي ﻣﻮاد ﻣختلف
زباﻟه از دیﺪﮔاه افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه

41

11

41

ﺗمایل افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه در ﻣﻮرد بازیافﺖ زباﻟه از طرف شهرداري

55

03

50

ﺗمایل افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه در خصﻮص ﺟﺪاﺳازي زباﻟه در ﻣنازل

45

10

47

جدول  :3درصﺪ ﺳطﻮح آﮔاهی ،نگرش و ﻋملکرد افراد ﻣﻮرد بررﺳی در ارﺗباط با ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ
منطقه با
سطح درآمد باال %

مناطق مورد مطالعه

منطقه با
سطح درآمد پایین%

منطقه با
سطح درآمد متوسط%

سطوح آگاهی ،نگرش و عملکرد

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

آﮔاهی

3167

560

567

7765

764

961

7461

1565

065

نگرش

7565

1165

169

4965

1465

3

41

5465

765

ﻋملکرد

1465

9460

561

5465

9761

060

55

9765

365

08
08
08
08
08
08
08
08
8

نمودار  :1ﻣﻴﺰان رضایﺖ افراد ﺗحﺖ ﻣطاﻟعه در ﻣﻮرد اطﻼع رﺳانی صﺪا و ﺳﻴما در زﻣﻴنه بازیافﺖ زباﻟه هاي شهري

بحث نتیج گیری
در ﻣطاﻟعه حاضر از نظر ﺳطح ﺗحصﻴﻼت ارﺗباط ﻣعنیداري
بﻴن ﻣﻴﺰان ﺗحصﻴﻼت خانمها و آقایان وﺟﻮد نﺪاشﺖ
( )p.value<5/5.وﻟی بﻴن ﺳطح ﺗحصﻴﻼت افراد ﻣناطق با
ﺳطح درآﻣﺪ باال و ﺳطح درآﻣﺪ پایﻴن ارﺗباط ﻣعنیدار وﺟﻮد
داشﺖ .)p.value>5/5.( .در ﻣقایﺴه ﺳه ﻣنطقه با ﺳطﻮح
ﻣختلف درآﻣﺪ و رفاه ،ﺳطح ﺗحصﻴﻼت ،آﮔاهی و رفاه ﺳاکنﻴن
ﺗأثﻴري بر ﻣﻴﺰان آﮔاهی و ﺗمایل براي ﻣشارکﺖ در طرح
بازیافﺖ نﺪاشته و اکثر پاﺳخدهنﺪﮔان نﺴبﺖ به آینﺪه طرح
بازیافﺖ و نتایج ﻣثبﺖ آن ارزیابی خﻮبی داشتنﺪ بطﻮریکه از

نظر  %65افراد ،ﺟﺪاﺳازي اﺟﺰاي ﻣختلف زباﻟه و اﺳتفاده
ﻣﺠﺪد از آنها به ﻋنﻮان ﻋمل بازیافﺖ ﺗلقی شﺪه و همچنﻴن
حﺪود  %65افراد بهترین شﻴﻮه ﺟﺪاﺳازي ﻣﻮاد ﻣختلف زباﻟه را
ﺟﺪاﺳازي در ﻣنازل ﻣیدانﺴتنﺪ و حاضر به ﺟﺪاﺳازي زباﻟه در
ﻣنازل به شرط دریافﺖ اﻣکانات الزم از ﺟمله کﻴﺴههاي
ﻣخصﻮص از طرف شهرداري بﻮدنﺪ .در این ﻣطاﻟعه آﻟﻮدﮔی
ناشی از زباﻟه در بﻴن ﻣﺴاﺋل زیﺴﺖﻣحﻴطی ،در ﻣناطق با ﺳطح
درآﻣﺪ پایﻴن و ﻣتﻮﺳط ،ﻣهمتر از دیگر ﻣﺴاﺋل ﮔﺰارش شﺪ و
ارﺗباط ﻣعنیداري بﻴن ﻣﻴﺰان ﺗحصﻴﻼت و ﺟنﺴﻴﺖ افراد و این

تصوير سال ت د ره  4شم ره  2س ل 1322

دیﺪﮔاه وﺟﻮد نﺪاشﺖ ( .)p.value<5/5.با ﺗﻮﺟه به ﻣﺴاﺋل و
ﻣشکﻼت ﻣربﻮط به ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣنطقه با ﺳطح درآﻣﺪ پایﻴن و
با در نظر ﮔرفتن دالیل ﻣختلف براي این اﻣر ،الزم ﻣیباشﺪ با
بررﺳی ﺗماﻣی ﺟﻮانب ،در برطرف کردن ﻣشکﻼت ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻼش کرد .از بﻴن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ،باقی ﻣانﺪه ﻣﻮاد غذایی،
ﺳبﺰیﺠات و ﻣﻴﻮه در هر ﺳه ﻣنطقه بﻴشتر بﻮد ( )%35-45وﻟی
بﻴش از  %85افراد از قابلﻴﺖ بازیافﺖ بﻮدن این ﻣﻮاد اطﻼﻋی
نﺪاشتنﺪ و ارﺗباط ﻣعنیداري بﻴن ﻣﻴﺰان ﺗحصﻴﻼت ،دانش و
ﺟنﺴﻴﺖ ﺳاکنﻴن ﻣناطق ﻣختلف و ﻣﻴﺰان این آﮔاهی وﺟﻮد
نﺪاشﺖ ( )p.value<5/5.و همچنﻴن درصﺪ کمی از افراد در
زﻣﻴنه کمﭙﻮﺳﺖ اطﻼﻋاﺗی داشتنﺪ که این ﻣﺴئله بﻴانگر نﻴاز به
انﺠام آﻣﻮزشهاي ﺟاﻣع در این زﻣﻴنه ﻣیباشﺪ.
یافتههاي حاصل از این بررﺳی نشان ﻣیدهﺪ که اکثریﺖ ﻣردم
شهر ﺗبریﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴاﺋل ﻣختلف ﻣﺪیریﺖ زباﻟههاي خانگی
و شهري اطﻼﻋات کافی دارنﺪ ،به ﺗرﺗﻴبی که در ﻣﺠمﻮع از
آﮔاهی و نگرش ﻣناﺳب برخﻮردار بﻮدنﺪ .آﮔاهی ،نگرش و
ﻋملکرد ﻣردم ﺗبریﺰ با اﻣتﻴازبنﺪي و اختصاص نمره به پاﺳخ-
هاي ﻣربﻮط براي هر بخش از پرﺳشناﻣه انﺠام ﮔرفﺖ .بر این
اﺳاس در بخش ﺳؤاالت ﻣربﻮط به آﮔاهی ،براي افراد با اﻣتﻴاز
( )5-3آﮔاهی ضعﻴف ،براي افراد با اﻣتﻴاز ( )4-8آﮔاهی
ﻣتﻮﺳط ،و ( )5-11آﮔاهی خﻮب در نظر ﮔرفته شﺪ .براي
ﺳنﺠش نگرش کﺴانی که نمره ( )13-21کﺴب کردنﺪ نگرش
ضعﻴف و ( )22-35نگرش ﻣتﻮﺳط و اﻣتﻴاز ( )31-35نگرش
خﻮب در نظر ﮔرفته شﺪ .در ﻣﻮرد ﻋملکرد شهرونﺪان ﺗبریﺰي
نﻴﺰ اﻣتﻴازهاي ( )5-3ﻋملکرد ضعﻴف )4-6( ،ﻋملکرد ﻣتﻮﺳط
و باالخره کﺴانی که اﻣتﻴاز  8به باال را دریافﺖ کردنﺪ با
ﻋملکرد خﻮب ﻣﻮرد ارزیابی قرار ﮔرفتنﺪ ( .)1.نظر به اینکه
در بﻴن نظرات افراد ﺗحﺖﻣطاﻟعه در ﻣﻮرد ﺳازﻣان ﻣﺴئﻮل
ﺟمعآوري زباﻟه ،ﺳازﻣانهاي دیگري غﻴر از شهرداري ﻣشاهﺪه
ﮔردیﺪ و نﻴﺰ با در نظر ﮔرفتن اینکه بﻴش از  %.5افراد ﺗحﺖ-
ﻣطاﻟعه رضایﺖ کافی در ﻣﻮرد اطﻼعرﺳانی صﺪا و ﺳﻴما در
زﻣﻴنه زباﻟههاي شهري نﺪاشتنﺪ و با ﺗﻮﺟه به اینکه یکی از
ﻣﺴاﺋل ﻣهم در خصﻮص بازیافﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ،آﮔاهی افراد از
ﻣﻮاد قابل بازیافﺖ و اﺳتفاده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد بازیافﺖ شﺪه ﻣی-
باشﺪ ،ﻣشخص ﻣیشﻮد که ﺟهﺖ آﮔاهی بﻴشتر شهرونﺪان در
خصﻮص ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ،بایﺪ اقﺪاﻣات اﺳاﺳی صﻮرت
پذیرد .در ﻣطاﻟعهاي هم که در ﺳال  1382و در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان
آﮔاهی ،نگرش و ﻋملكرد ﻣردم شهر كرﻣان در زﻣﻴنه ﻣﺪیریﺖ
ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ انﺠام ﮔرفﺖ ،ﻣشخص ﮔردیﺪ اکثریﺖ ﻣردم
شهر کرﻣان در زﻣﻴنه ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ از اطﻼﻋات کافی و نﺴبتًا
ﻣناﺳبی برخﻮردار بﻮده و در ﻣﺠمﻮع درﺟه آﮔاهی ،نگرش و
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ﻋملکرد بﺴﻴار باالیی را دارا ﻣیباشنﺪ ( .)1.در ﻣطاﻟعهاي که
در ﺳال  1386ﻣﻴﺰان آﮔاهی دانشﺠﻮیان ﻣقطع کارشناﺳی از
ﻣﻮضﻮع ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ در ﻣحﻴط زیﺴﺖ ﻣﻮرد
ارزیابی قرار ﮔرفﺖ ﺳطح پایﻴن آﮔاهی دانشﺠﻮیان از ﻣقﻮﻟه
ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ به ﻋنﻮان یکی از ﻣعﻀﻼت زیﺴﺖﻣحﻴطی،
ضروررت اراﺋه واحﺪهاي ﻣرﺗبط با ﻋلﻮم و ﻣهنﺪﺳی ﻣحﻴط
زیﺴﺖ براي دانشﺠﻮیان ﻣقطع کارشناﺳی کلﻴه رشتهها را نشان
داد ( .)16در ﻣطاﻟعهاي دیگر که در ﺳال  1385ﻣﻴﺰان آﮔاهی و
نگرش زنان ﻣنطقه  2شهرﺳتان ﺳبﺰوار در رابطه با بازیافﺖ
ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟاﻣﺪ انﺠام ﮔرفﺖ ﻣشخص ﮔردیﺪ ﺳطح نگرش
زنان بﻴشتراز حﺪ انتظار ﻣیباشﺪ که این ﻣﻮضﻮع زﻣﻴنه كاﻣﻼً
ﻣﺴتعﺪي را به ﻣنظﻮر افﺰایش ﺳطح آﮔاهیآنان فراهم ﻣیآورد
و با ﺗﻮﺟه به اینکه درصﺪ بﻴشتري از افراد فاقﺪ ﺗحصﻴﻼت
دانشگاهی بﻮده واضح هﺴﺖ بهترین راه براي برناﻣهریﺰي در
ﺟهﺖ آﻣﻮزش و آﮔاهی دادن به این قشر باید ﺗا قبل ازفارغ-
اﻟتحصﻴل شﺪن آنها ازآﻣﻮزش و پرورش صﻮرت پذیرد (.)18
اﺟراي ﻣﻮفق ﺳﻴﺴتم ﻣﺪیریﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ نﻴازﻣنﺪ ارﺗقاي ﺳطح
آﮔاهی و ﻋملكرد ﻋمﻮم و ارﺗباط نﺰدیﻚ ﺳازﻣانهاي ﻣﺴئﻮل با
شهرونﺪان ﻣیباشﺪ .هر ﭼنﺪ که اکثریﺖ ﻣردم شهر ﺗبریﺰ در
ﻣﻮرد ﻣﺴاﺋل ﻣختلف ﻣﺪیریﺖ زباﻟههاي خانگی و شهري از
آﮔاهی و نگرش ﻣناﺳب برخﻮردار هﺴتنﺪ وﻟی درصﺪ کمی از
افراد به قابلﻴﺖ بازیافﺖ بﻮدن ﻋمﺪه ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣنازل
واقف هﺴتنﺪ که این اﻣر نﻴازﻣنﺪ انﺪیشﻴﺪن ﺗﺪابﻴري براي
افﺰایش آﮔاهی افراد و اﺟراي برناﻣه آﻣﻮزشی ﻣنظم و ﻣﺴتمر از
ﺳنﻴن پایﻴن ﺗا باال ﺟهﺖ افﺰایش دانش ﻋمﻮﻣی در زﻣﻴنه
ﻣﺪیریﺖ هر ﭼه بهتر اﻣر بازیافﺖ ﻣیباشﺪ .با ﺗﻮﺟه به اینکه
ﻣشکﻼت زیادي درخصﻮص ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣناطق با ﺳطح
درآﻣﺪ کمتر ،ﻣطرح ﻣیباشﺪ بنابراین بایﺪ با بررﺳی ﺗماﻣی
ﺟﻮانب ،در برطرف کردن ﻣشکﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻼش کرد .از
آنﺠاییکه ﻣﻮفقﻴﺖ طﻮالنیﻣﺪت برناﻣه بازیافﺖ ،در صﻮرﺗی
ﻋملی خﻮاهﺪ بﻮد كه دالیل ﻟﺰوم ﻣشاركﺖ ﺗﻮﺳط ﻋمﻮم ﻣردم
درك و پذیرفته شﻮد ،ﻟذا الزم خﻮاهﺪ بﻮد ﺳطح دانش آﮔاهی
شهرونﺪان نﺴبﺖ به دالیل زیﺴﺖﻣحﻴطی ،اقتصادي و اﺟتماﻋی
بازیافﺖ زباﻟه افﺰایش یابﺪ.

ت کر قدردان
نﻮیﺴنﺪﮔان ﻣقاﻟه از کلﻴه افراد ﻣشارکﺖکننﺪه در ﺗحقﻴق و
ﺗکمﻴل پرﺳشناﻣههاي ﻣربﻮطه ﺗشکر و قﺪردانی صمﻴمانه خﻮد
را اﻋﻼم ﻣیدارنﺪ.
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