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مقاله به بررسی رابطهی میان ابعاد سرمایهی اجتماعی در مدیریت پسماند و تحلیل عوامل مؤثر بر آن
میپردازد .جامعهی آماری تحقیق كلیهی خانوادههای ساكن شهر آمل میباشد كه تعداد  445نفر از آنان به
روش نمونهگیری طبقهبندی انتخاب و مطالعه شدند .یافتهها نشان میدهد كه مدیریت رفتار بازیافتی در
"زبالهی فلزی" در باالترین سطح و «پوست (بستنی ،چیپس ،پفک ،تخمه »)...،در پایینترین سطح قرار
دارد .این یافته مهم است و نکات مهمی نیز در خصوص آن وجود دارد .ضریب همبستگی متغیرهای
سرمایهی اجتماعی و مدیریت پسماند در این مطالعه مثبت است .با توجه به اینكه سرمایهی اجتماعی سبب
ایجاد فشار هنجاری برای مشاركت در امور اجتماع میشود ،انتظار میرفت كه بین هنجارهای اجتماعی و
مدیریت پسماند ،همبستگی در جهت مثبت باشد .همچنین ،افزایش اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد
سرمایهی اجتماعی ،میزان مدیریت پسماند را در افراد افزایش میدهد .اعتماد به این كه دیگران نیز اقدامات
مثبت برای بهبود وضعیت انجام میدهند سبب افزایش مشاركت میشود.
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 1دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا
mohammad1400m2021@gmail.com
 2استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا)نویسنده مسوول)arpoursheykhian45@gmail.com ،

 3استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا

h.asghari@iau-astara.ac.ir

 4استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آستارا

Rafat_shahmari@yahoo.com

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 1:51 +0330 on Friday December 3rd 2021

چکیده

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هشتم ،شمارهی  ،4بهار  ،99صفحات 211-233

 ...................212فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هشتم ،شمارهی ،4بهار 99

وضعیت محیط زیست ایران به طور كلی نگرانكننده است .ایران در شاخصهای جهانی
محیط زیست رتبهی مناسبی ندارد .ایران در سال  1393از لحاظ شاخص عملکرد زیستمحیطی
) (EPIدر جایگاه  83و در حدود میانی كشورهای جهان قرار گرفت و امتیازش برای شاخص
عملکرد زیستمحیطی  51/.8از  100امتیاز بود .رتبهی ایران طی سالهای  1385تا  1393نوسان
شدیدی داشت .به نحوی كه در سال  1385رتبهی ایران  53بود؛ ولی در سال  1393به  114رسید.
ایران در شاخص ردپای اكولوژیکی نیز وضعیت مناسبی ندارد؛ این شاخص به ارزیابی و میزان
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مقدمه و بیان مسأله

تأثیر انسان بر محیط میپردازد ،یعنی بار تحمیلشده بر زیستكره از سوی فرد یا جامعه را
حاكی از رشد فزایندهی ردپای اكولوژیک و افت شدید ظرفیت زیستی از سوی دیگر است .این
امر بدان معناست كه در ایران بهرهبرداری غیر اصولی از سرزمین منجر به كاهش ظرفیت زیستی
شده و فرصت الزم برای بازیابی توان طبیعی از آن سلب شده است(ذكایی.)15-16 :1394،
شرایط محیط زیستی ایران در حوزهی پسماند نیز مطلوب نیست .از نظر سرانهی تولید زباله،
ایرانیان روزانه حدود  700گرم زباله تولید میكنند كه باعث شده در ردیف كشورهای اول جهان
قرار گیرند .در حالی كه میزان تولید روزانهی زباله در جهان برای هر نفر حدود  300تا  400گرم
برآورد میشود كه به معنای تولید دو برابری زباله در ایران نسبت به نرخ جهانی است .مازندران در
بین استانهای كشور ،با تولید حدود  920گرم بیشترین میزان تولید پسماند را به خود اختصاص
داده كه البته بخشی از آن ناشی از مسافرپذیری این استان است .میزان تولید پسماند شهری از
حدود  45هزار تن در روز در سال  1383به  54هزار تن در روز در سال  1392افزایش یافته كه
نشانگر رشد  20درصدی است(فاضلی و اشتیاقی.)11-12 :1397،
مشکالت مربوط به پسماندها فقط محدود به حجم باالی تولید زباله نیست؛ بلکه مسایل
دیگری نظیر الگوی نامناسب تولید پسماندها ،تفکیک غیر بهداشتی زباله ،مخلوطكردن زبالههای
خطرناک مانند زبالههای بیمارستانی و آزمایشگاهی با پسماندهای شهری و در نهایت دفع غیر
بهداشتی و غیر اصولی پسماندها در محلهای دفن كه با اصول فنی ،مهندسی و زیستمحیطی
طراحی و اجرا نشدهاند موجب انتشار تركیبات آلی پایدار ،خطرناک و فلزات سنگین در خاک شده
است(ذكایی .)42-43 :1394،طی سالهای  1384تا  1392به طور متوسط روزانه حدود  1500متر
مکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار باال ( CODدر حدود  30هزار تا  60هزار میلیگرم بر لیتر) و

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 1:51 +0330 on Friday December 3rd 2021

مشخص میكند .تغییرات ردپای اكولوژیک و زیستی ایران در فاصلهی سالهای  1340تا 1389
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زمینهای آلوده به پسماند افزوده میشود(فاضلی و اشتیاقی.)12 :1397،
تأثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعهی ایران در نوع پسماندهای تولیدی نیز مشهود
است؛ از جمله ابعاد این تغییرات افزایش صنعتیشدن و گسترش استفاده از ابزارهای تکنولوژیک
است كه سبک زندگی مردم را دگرگون كرده و باعث تغییر تركیب پسماندها شده است .تغییر
الگوی مصرف جامعه باعث شده در سالهای اخیر پسماندهای خطرناک خاكی نظیر مواد زائد
الکتریکی ،تلفن رومیزی ،رایانه ،تلفن همراه ،تلویزیون ،رادیو ،انواع باتری ،انواع اسپری ،قوطیهای
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مساحت قابل توجه از زمینهای مرغوب حاشیه شهرها (در حدود  110 -80هکتار در سال) به

رنگ و المپهای جیوهای به میزان زیادی در تركیب پسماند خانگی شهرها افزایش یابد كه البته
افزایش بیرویهی مصرف آنها بدون داشتن برنامهی مناسبی برای بیخطرسازی و بازیافت باعث
تخریب محیط زیست میشود(فاضلی و اشتیاقی.)12 :1397،
مجموع این آمارها و روند افزایش میزان پسماند تولیدی و تغییر تركیب پسماندها با در نظر
گرفتن روشهای نامناسب دفع پسماند باعث ایجاد خطرات زیستمحیطی متعددی مانند آلودگی
آب های سطحی و زیرزمینی ،آلودگی خاک ،آلودگی بصری ،افزایش بیماریهای مرتبط با پسماند،
آلودگی هوا ،افزایش گازهای گلخانهای و  ...میشود(ذكایی 182 :1394،و .)183
هزینههای مدیریت پسماند در كل دنیا در سال  2010بالغ بر  205میلیارد دالر بوده كه با
توجه به رشد جمعیت و گسترش رفاه پیشبینی میشود این رقم تا سال  2025به  375میلیارد دالر
برسد(نورپور و همکاران.)29 :1392،
هرچند وضعیت مدیریت پسماند در ایران مطلوبیت الزم را ندارد اما جهان رویکرد بسیار
مثبت و از سر ضرورتی به مدیریت و باالخص تفکیک زبالهها در پیش گرفته است .آمارهای
اقتصادی و زیستمحیطی مرتبط با مدیریت و بازیافت پسماندها یکی از توجیههای الزم برای این
رویکرد مثبت را نشان میدهند .هزینهی دفن زبالهها در اتحادیهی اروپا در میانهی دههی  1990به
ازای هر تن حدود  50دالر بوده است و در صورت پرشدن پسماندگاههای محلی و انتقال به محلی
دیگر ،تا  150دالر افزایش مییافته و سوزاندن زباله نیز بین  70تا  80دالر در هر تن ،هزینه در
برداشته است(هومیک ات .)106 :1995،رفتار مردم در قبال مدیریت پسماند نیز در عمده
كشورهای جهان سوم مسألهی قابل تأملی است .میزان مشاركت در تفکیک زباله از مبدأ در ایران 4
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آمار دقیقی از میزان آنها در دسترس نیست .این نوع پسماند قابلیت تجزیه در طبیعت را ندارند و
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برسد(آبادی.)94 :1379،
هر مسألهای را میتوان از زوایای مختلف نگریست و در اینجا قصد داریم از منظر تحلیل
اجتماعی و به طور خاص از نگاه ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی به مدیریت پسماندهای شهری
بخش خانگی بپردازیم .ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی در پی شناخت شرایط موفقیت اقدانات
توسعهای (در اینجا مدیریت پایدار پسماندها) و همچنین درک تأثیرات منفی ناشی از آن است.
ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی میكوشد راههای نیل به اهداف مثبت اقدامات توسعهای را
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برابر شود تا  7درصد تفکیک زباله موجود به حدود  27درصد متداول در انگلستان

تقویت كرده و نتایج منفی آنها را تعدیل و جبران كند .بر همین اساس ،معتقدیم جلب مشاركت
از مبدأ و حمایت از مدیریت پایدار پسماندها -میتواند شرایط موفقشدن در مدیریت پایدار
پسماند خانگی را تحلیل كرده و از برخی پیامدهای منفی آن شناخت قابل توجهی ارائه دهد .این
دیدگاه بر دخیلدانستن متغیرهای اجتماعی در رفتار خانوارها در قبال زبالهها متکی است .از این
رو ،تحلیل اجتماعی رفتارهای افراد و خانوادهها در قبال پسماندها بخش مهمی از تالش ما در این
پژوهش است .بر این اساس سؤال محوری در پژوهش حاضر این است كه سرمایهی اجتماعی در
مدیریت پسماند تا چه میزان اثر دارد؟
اهداف پژوهش
 .1ارزیابی اثربخشی سرمایهی اجتماعی در مدیریت پسماند
 .2ارزیابی اثربخشی شبکههای اجتماعی در مدیریت پسماند
 .3ارزیابی اثربخشی هنجار اجتماعی در مدیریت پسماند
 .4ارزیابی اثربخشی اعتماد اجتماعی در مدیریت پسماند
پیشینهی پژوهش
مطالعات داخلی
حاجیزاده میمندی و فلکالدین ( )1396تحقیقی را با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی
فرهنگی مؤثر بر رفتارهای محیط زیستی مسووالنه (مورد مطالعه :شهروندان شهر خرمآباد)» انجام
دادند .یافتههای تحقیق نشان داد كه بین متغیرهای سن ،درآمد ،آگاهی محیط زیستی سبک زندگی،
استفاده از شبکههای اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی و قانونگرایی با رفتارهای محیط زیستی
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مردم در مدیریت پسماندهای خانگی – خواه از طریق تشویق به تولید زبالهی كمتر یا تفکیک زباله
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سالمت اجتماعی از ابعاد سبک زندگی و بعد شناختی قانونگرایی از ابعاد قانونگرایی توانستند
 45/7درصد از تغییرات رفتارهای محیط زیستی را تبیین كنند .واقفی و حقیقتیان ( )1393در
تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر سرمایهی فرهنگی (بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی محیط زیستی
با رویکرد توسعهی پایدار شهری (مطالعهی موردی شهر شیراز)» نشان دادند كه بین جنس ،پایگاه
اقتصادی – اجتماعی ،وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی محیطزیستی ،رابطهی معناداری وجود
دارد و رابطهی بین سرمایهی فرهنگی (بعد نهادینه) و رفتارهای اجتماعی محیط زیستی ،تأیید شده
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مسووالنه رابطهی معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان دادند كه بعد سالمت محیطی و

است .كریمی ( )1392عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر را بر مشاركت شهروندی (مورد مطالعه
شهروندی ،باورهای نادر ست ،سودمندی تفکیک زباله ،اعتماد به شهرداری و نگرش محیط زیستی
و شرایط عمل بر میزان مشاركت در تفکیک مؤثر هستند و از بین این عوامل شرایط عمل و
احساس مسوولیت شهروندی مهمتر میباشند .عزیزی ( )1391در تحلیل مشاركت شهروندان در
مدیریت پسماند در منطقهی  20شهرداری تهران ،نشان میدهد مشاركت شهروندان در امر تفکیک
زباله رابطهی مستقیمی با آموزش و تشویق شهروندان ،میزان درآمد و مدت اقامت در محل
سکونت دارد .به طوری كه افراد حاشیهنشین و دارای تحصیالت و درآمد كمتر مشاركت كمتری
در این زمینه دارند .صابریفر ( )1389در پژوهش عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار بر تفکیک و
تحویل زباله از مبدأ در شهر مشهد نشان داد مسوولیتپذیری افراد و توجه به توصیه وعاظ با تأكید
بر اعتقادات مذهبی میتواند در مشاركت و همراهی شهروندان نسبت به تفکیک پسماند مؤثر
باشد .همچنین تشویق شهروندان از طریق ارائهی تبلیغات مناسب باالترین تأثیر را در این امر دارد.
عابدی و همکاران ( )1391پژوهشی با هدف بررسی میزان تأثیر روشهای آموزش تفکیک
پسماندها از مبدأ در شمال و جنوب شهر تهران انجام دادند .نتایج نشان داد آموزشهای ارائهشده
از سوی سازمان مدیریت پسماند در امر تفکیک پسماند از مبدأ مؤثر بوده است .همچنین زمان
اجرای آموزش ،ویژگیهای آموزشگر ،ویژگی متصدی جمعآوری پسماند ،محتوای آموزشی و
ویژگی مخازن نگهداری پسماند به عنوان نقاط قوت طرح شناسایی شد .بین متغیرهای جنس و
سن و میزان مشاركت در این طرح تفاوت معناداری وجود ندارد در حالی كه میان میزان درآمد،
رشتهی تحصیلی و منطقهی محل سکونت با میزان مشاركت در طرح تفاوت معناداری دیده شد.
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تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران) بررسی كرده است .در این پژوهش متغیرهای مسوولیت
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نیشیتو 1وتاكیوشی )2002( 2در تحقیقی فاكتورهای مؤثر در رفتار كاهش پسماند و بازیافت
خانوار را بررسی نمودند .به نظر آنان نگرش محیط زیستی تأثیر بسیار زیادی هم بر كاهش پسماند
و هم بر رفتار بازیافت دارد و نگرشها بهصورت مثبت تحت تأثیر مشاركت محیط زیستی ،درک
و فهم سودمندی ،پذیرش قوانین مربوط به تفکیک پسماند و هنجارهای ذهنی است و بهصورت
منفی از درک هزینه تأثیر میپذیرد .مشاركت محیط زیستی نیز تحت تأثیر ارتباط رسانه است.
توماس3و همکاران ( )2004در پژوهشی در حوزهی تغییر نگرش و رفتار بازیافت در منطقهی
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مطالعات خارجی

ریورساید لندن انجام دادند .این تحقیق نشان داد كه افزایش آگاهی بر رفتار بازیافت مؤثر است؛ اما
دلیل مهمی برای بازیافت بیشتر معرفی نمودند .درواقع بین بهبود زیرساختهای بازیافت و
گزارش رفتار بازیافت ارتباط آشکاری وجود دارد .مارتین 4و همکاران ( )2006تحقیقی را با عنوان
«تأثیر عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،ساختاری بر بازیافت زبالههای خانگی» در یکی از محالت
فقیرنشین انگلستان انجام دادهاند .به زعم آنها بین عوامل فرهنگی چون ارائهی تبلیغات به طور
منظم ،استفاده از رسانهها و جزوات آموزشی ارائهشده به خانوادهها و مشاركت آنان با تفکیک
زبالههای خانگی قابل بازیافت رابطه وجود دارد .یانگ یاو )2008(5در یک مطالعهی موردی در
هنگ كنگ در خصوص اهمیت و نقش متغیرهای اقتصادی در بازیافت پسماند جامد تحقیقی انجام
داد .طبق نتایج این تحقیق طرحهای مبنتی بر پاداش ،ارتباط مثبت معناداری با میزان پسماندی كه
خانوارها بازیافت مینمایند ،دارد .همچنین بر این مسأله تأكید مینماید كه انگیزههای اقتصادی
میتوانند در ارتقای بازیافت در این شهر مؤثر باشند .بنگا )2011(6دانش ،نگرش و رفتار مرتبط با
تفکیک پسماند جامد و بازیافت را در شهر كامپاال بررسی نمود .دسترسی به امکانات مهمترین
وسیله جهت افزایش میزان رفتارها در حوزهی مدیریت پسماند و بازیافت میباشد .به طوری كه
دسترسی آسان به مراكز بازیافت میتواند یکی از راهکارهای موفق در محدودهی شهری به منظور
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افزایش تداركات خدماتی تأثیر بیشتری دارد .دوسوم پاسخگویان ارتقای امکانات و تسهیالت را
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مورد بررسی قرار داد .این پژوهش بر نقش و اهمیت امکانات و دسترسی به زیرساختهای
ضروری تفکیک و مرتبنمودن پسماند توسط خانوار تأكید مینماید .سونارتو 2و همکاران
( )2014رفتار اجتماعی را نسبت به مدیریت پسماند خانگی در توالنگاگون مورد بررسی قرار
دادند .به نظر محققان اگر دولت بخواهد میزان مشاركت شهروندان را در این موضوع افزایش دهد
میبایست دانش و آگاهی آنان را در ارتباط با مدیریت پسماند افزایش دهد تا نگرش افراد نیز
تغییر یابد و در نهایت منجر به عمل مثبت شود .ژانگ3و همکاران ( )2015فاكتورهای مؤثر در
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افزایش مشاركت شهروندان باشد .برنستاد )2012( 1تفکیک پسماند خانوار و اهمیت امکانات را

رفتار تفکیک پسماندهای خانگی را در شهر گوانگ چین بررسی كردند .نتایج این تحقیق نشان
نگرشها تمایل خانوارها را نسبت رفتار تفکیک پسماند تعیین مینمایند .دانش محیط زیستی و
تعهدات اخالقی هر دو تأثیر مثبتی بر روی نگرش دارند و تعهدات اخالقی برای تعیین نگرش
فاكتور مهمتری است .هنجارهای ذهنی نیز در این پژوهش ارتباط معناداری با رفتار تفکیک پسماند
دارند .متغیر كنترل رفتار برنامهریزیشده نیز تأثیر مثبتی بر روی نیت رفتار دارد و نیتهای رفتار
تفکیک پسماند تأثیر مثبت بر روی تفکیک پسماند خواهند داشت .بین فاكتورهای موقعیتی و
تفکیک پسماند همبستگی منفی دیده شد؛ به طوری كه خانوارها علیرغم داشتن زمان كافی
تفکیک ،پسماند كمتری داشتد .آدوگو 4و همکاران ( )2015در شهر اووری نیجریه عوامل مؤثر در
مدیریت پسماند را بررسی كردند .تأمین امکانات و تسهیالت مناسب میتواند در تشویق افراد
نسبت به مشاركت در این مسأله مؤثر باشد .چو 5و كانگ 6در سال  2017تحقیقی با عنوان بررسی
تأثیرات سرمایهی اجتماعی بر رفتار محیط زیستی انجام دادهاند .محققان رفتار محیط زیستی ،به
مدت طوالنی ماهیت اجتماعی از فعالیتهای محیط زیستی را نادیده گرفتهاند با استفاده از
مجموعه دادههای منحصر به فرد از افراد در جوامع محلی در طول رودخانهی هان ،كرهی جنوبی،
با استفاده از یک مدل تجربی اثر متنی گزارش از سرمایهی اجتماعی در مجموعههای مختلف از
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میدهد كه نگرش نسبت به تفکیک پسماند ارتباط معناداری با نیت نسبت به رفتار تفکیک دارد.
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معادالت ساختاری چندسطحی است ،نشان میدهد كه ساخت سرمایهی اجتماعی یک پیشبینی
قابل توجهی از تغییرات مکانی است كه هر دو رفتار محیط زیستی خصوصی و دولتی ،در حالی
كه در سطح فردی و روابط ساختاری جامعه باشد دارای قدرت پیشبینی برای رفتار خصوصی
محیط زیستی است.
چارچوب مفهومی پژوهش
بحثهای مفهومی و مطالعات تجربی بسیاری دربارهی سرمایهی اجتماعی و تأثیرات آن ارائه
تركیبی از شبکهی اجتماعی ،اعتماد و هنجارها بدانیم .به عقیدهی پاتنام« 1سرمایهی اجتماعی آن
ویژگیای از سازمان اجتماعی است كه كارآمدی جامعه برای تسهیل كنشهای هماهنگ را افزایش
میدهد»(میکیکو و آكنوری.)3 :2008 ،
سرمایهی اجتماعی را میتوان در سه بخش بررسی نمود ،اولین جزء سرمایهی اجتماعی،
شبکهها هستند .فوكویاما 2به تعریف شبکه از دیدگاه سرمایهی اجتماعی پرداخته و آن را یک
ارتباط اخالقی مبتنی بر اعتماد میداند .به عبارت دیگر شبکه شامل مجموعهای از افراد است كه
روابط و تعامالت بین آنها صورت میگیرد(فوكویاما .)126 :1379 ،پاتنام مانند دیگر نظریهپردازان
سرمایهی اجتماعی ،روابط افراد و تعامالت آنان با یکدیگر را بنیادیترین بخش سرمایه میداند-
(پاتنام .)296 :1380،دومین بخش سرمایهی اجتماعی هنجارها است .منظور از هنجارها آن دسته از
قواعد رسمی و غیر رسمی است كه بیانكنندهی نوع رفتار و روابط فرد در جامعه است (شارع-
پور .)45 :1381،سومین مؤلفهی سرمایهی اجتماعی در نظر پاتنام اعتماد 3است .اعتماد از عناصر
ضروری برای تقویت همکاری است كه همکاری میان افراد را تسهیل میكند و مستلزم پیشبینی-
پذیری رفتار دیگران است .در یک جامعهی كوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران؛ اما در
جوامع بزرگتر و پیچیدهتر اعتماد غیر شخصی و غیر مستقیم حاصل میشود(خوشفر.)93 :1387،
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شده است(تاجبخش )1384،اما برای بحث ما در اینجا كافی است كه سرمایهی اجتماعی را
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رفتارهای محیط زیستی برای تجزیه و تحلیل تهیه كردهاند و یافتههای آنها ،بر اساس مدل
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اعتماد داشته باشند و عمل آنها را در راستای منافع شخصی ندانند ،بیشتر در طرح تفکیک و
بازیافت شركت میكنند(مک دونالد و بال .)1998،اعتماد در صورتهای بین شخصی و تعمیمیافته
و همچنین اعتماد به سازمانها و نهادهای اجتماعی نیز بخشی از سرمایهی اجتماعی است(فاضلی
و اشتیاقی .)43 :1397،در متون پژوهشی ،اعتماد را به انواع مختلفی تفکیک میكنند و پژوهشگران
دست كم از سه نوع متفاوت اعتماد یاد كردهاند:
 .1اعتماد به بستگان و خویشاوندان :این نوع اعتماد بیانكنندهی اعتماد افراد جامعه به افراد
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تحقیق مک دونالد و بال نشان میدهد مردم در صورتی كه به سازمانهای متولی بازیافت

خانواده ،نزدیکان و دوستان است.
جامعه است.
 .3اعتماد نهادی :این نوع اعتماد ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها و یا حرفههای
مختلف و یا حتی بخشهای مختلف دولتی میباشد(امامقلی.)52 :1390،
سرمایهی اجتماعی میتواند تسهیلكنندهی كنش جمعی و هماهنگ_تفکیک زباله_ باشد.
میکیکو و آكینوری نشان دادهاند كه بعد از شکلگیری بحرانی در خصوص دفن زباله در شهر
ناگویای ژاپن و بروز تضادهایی بر سر چگونگی مدیریت پسماند ،سرمایهی اجتماعی در این شهر
شکل گرفت و با استفاده از این وضعیت برنامهای جهت اقدام برای  20درصد كاهش در تولید
پسماند شهر تنظیم شد .به پشتوانهی سرمایهی اجتماعی شکلگرفته و برنامهی اطالعرسانی و
ارتقای آگاهی فردی ،همکاری سازمانهای مردمنهاد با دولت محلی ،شکلگیری اعتماد بین مردم و
استفاده از سرمایهی اجتماعی ساختاری شهر ناگویا توانسته است ظرف دو سال  20درصد از تولید
زبالهی خود بکاهد و متوسط میزان تولید زباله را از  1251گرم به  902گرم برای هر نفر كاهش
دهد.
فرضیههای تحقیق
 .1بین سرمایهی اجتماعی و مدیریت پسماند رابطهی معنادار وجود دارد.
 .2بین شبکههای اجتماعی و مدیریت پسماند رابطهی معنادار وجود دارد.
 .3بین هنجار اجتماعی و مدیریت پسماند رابطهی معنادار وجود دارد.
 .4بین اعتماد اجتماعی و مدیریت پسماند رابطهی معنادار وجود دارد.
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 .2اعتماد اجتماعی (میان افراد) :این نوع اعتماد بیانگر اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد
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در این تحقیق از روش پیمایش برای بهدست آوردن اطالعات استفاده شده است .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد .روش تحلیل دادهها تحلیل كمی است كه به دو صورت
توصیفی و تبیینی انجام شده است .در بخش توصیفی از تکنیکهایی مانند جدولهای توزیع
فراوانی و در بخش تبیینی نیز از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.
جامعهی آماری شامل كلیهی شهروندان شهر آمل در سال  1399میباشد .برای انتخاب
شهروندان از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد .با استفاده از فرمول كوكران ،حجم نمونهای
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روششناسی

برابر  445نفر محاسبه شد كه با توجه به متغیرهای تحقیق و نسبتهای متناسب با مناطق مختلف
پرسشنامهی استاندارد ،رجوع به اساتید و متخصصان صاحبنظر در حوزهی پژوهش ،رجوع به
نظریهها و تعاریف معتبر و همچنین تحقیقات پیشین ارزیابی شده است .برای بهدستآوردن
پایایی ،1از آزمون آلفای كرونباخ بهره گرفته شده است .این شیوهی سنجش پایایی مبتنی بر
محاسبهی ضریب آلفای كرونباخ ،بر اساس میزان همبستگی تک تک آیتمهای تشکیلدهندهی
مقیاس با كل مجموعه است .در این تحقیق ضرایب باالی  ./70به عنوان حداقل ارزش پذیرفته
شد .در این زمینه ضریب آلفای كرونباخ بهدستآمده به صورت زیر است:
جدول شمارهی یک -مقدار ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

تعداد گویهها

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

شبکههای اجتماعی

7

0/91

هنجارهای اجتماعی

8

0/89

اعتماد اجتماعی

10

0/73

مدیریت پسماند

7

0/80

در این پژوهش تحلیل تجربی را در دو سطح انجام دادهایم  -1 :توصیفی  -2تبیینی.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
برای سنجش متغیر سرمایهی اجتماعی از نظریهی رابرت پاتنام استفاده شده است .از دیدگاه
پاتنام نظریهی سرمایهی اجتماعی بر این فرض استوار است كه به طور كلی ،هرچه با دیگر افراد
Reliability
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شهری ،سهمی از حجم نمونه به عمل آمد .اعتبار پرسشنامهی این پژوهش به چهار شیوه؛
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اجتماعی را ابعادی از سازمانهای اجتماعی (مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد) میداند كه
هماهنگی و مشاركت را در جهت منافع متقابل تسهیل میكند (تاجبخش .)83 :1384،در این
پژوهش براساس تعریف پاتنام از سرمایهی اجتماعی از سه بعد ،برای عملیاتیكردن این متغیر
استفاده شد .برای شاخصسازی از مطالعهی چو و كانگ ( )2016استفاده شده است.
پاتنام شبکههای اجتماعی را با دو نوع شبکههای اجتماعی رسمی و غیر رسمی تعریف می-
كند و بر این باور است كه هر جامعهای از طریق شبکههای رسمی و غیر رسمی ارتباطات و
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ارتباط بیشتری داشته باشیم ،اعتماد بیشتری به آنها خواهیم داشت(پاتنام .)1995،پاتنام سرمایهی

مبادالت بین افراد شناخته میشود(پاتنام .)296 :1380 ،شبکههای رسمی شامل آن دسته از روابط و
مرتبط میكند(خوشفر .)162 :1387،برای سنجش شبکههای رسمی از  4گویه استفاده شد.
شبکههای غیر رسمی شامل پیوندها و روابطی است كه افراد جامعه را به نهادهای غیر رسمی
مانند خانواده ،خویشاوندان و  ...جهت شركت در فعالیتهای جمعی مرتبط مینماید .در این
پژوهش برای سنجش شبکههای غیر رسمی افراد از دو شاخص (پیشنهادی توسط بانک
جهانی )1999،آمادگی كمک به یکدیگر توسط مردم محل زندگی و تمایل به مشاركت در حل
مشکالت محلهی خود توسط افراد ساكن در محله و همچنین از شبکهی دوستان در نظر گرفته
شد ،برای سنجش شبکههای غیر رسمی از  3گویه استفاده شد.
هنجارها هنگامی به وجود میآیند كه یک عمل تجلیات بیرونی مشابهای برای تعداد دیگری
از افراد دارد .هنجارها از طریق سرمشقشدن (از جمله آموزش مدنی) و نیز از طریق مجازاتها در
افراد جامعه نهادینه میشوند و كنشهای جمعی و همکاری افراد جامعه را با هم تسهیل می-
كنند(خوشفر .)171 :1387،پاتنام بر این باور است كه هنجارهای اجتماعی هیچ ضمانت اجرایی
قانونی ندارند؛ لکن فشار اجتماعی نیرومندی وارد میكنند تا افراد از آنها پیروی كنند(پاتنام،1377،
 .)294سؤاالت متغیر هنجارها برگرفته از پرسشنامهی چو و كانگ ( )2016میباشد كه برای
عملیاتیكردن این متغیر از  8گویه استفاده شده است.
اعتماد عبارت است از تمایل فرد به قبول خطر در رفتار با دیگران .این تمایل مبتنی بر یک
حسن اطمینان است كه براساس آن ،دیگران به گونهای رفتار خواهند كرد كه از آنها انتظار می-
رود .به عبارت دیگر ،اعتماد ،انتظارات مناسب در مورد كنشهای دیگران است .رابطهی متقابل،
انتظارات و اقدام به كنش مساعد ،جوهر و محتوای اعتماد را تشکیل میدهند(ازكیا و غفاری:1383،
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سؤاالت شاخص اعتماد برگرفته از پرسشنامهی چو و كانگ ( )2016و امامقلی( )1390است،
برای سنجش اعتماد از  10گویه استفاده شد.
متغیر وابسته :مدیریت پسماند
رفتارهای زیستمحیطی ،مجموعهای از كنشهای افراد جامعه نسبت به محیط زیست كه در
یک طیف وسیع از احساسات ،تمایالت و آمادگیهای خاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را
شامل میشود .افراد هر اجتماعی بر حسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی ،برخورد
محیط زیست و یا بالعکس كامالً مثبت و در راستای محیط زیست باشد(خوشفر و صالحی:1388،
.)57
این متغیر شامل شناخت رفتار پسماند در بین خانوادههای ساكن در شهر آمل میشود .این
كه آیا خانوادهها پسماند خشک و تر را از هم تفکیک میكنند .در این تحقیق مدیریت پسماند با
شاخصهایی چون ظروف پالستیکی(لیوان یکبارمصرف ،ظرف مایع ظرفشویی و  ،)...زبالهی
شیشهای ،زبالهی منسوجات ،زبالهی فلزی ،تکههای كاغذ یا تکههای روزنامه ،پوست میوه یا ته-
ماندهی غذا (ساندویچ) ،پوست(بستنی ،چیپس ،پفک ،تخمه و  )...مورد سنجش قرار خواهد
گرفت .برای سنجش متغیر رفتار بازیافت از  7گویه استفاده شد.
یافتههای توصیفی
توزیع فراوانی گویههای مربوط به ابعاد سرمایهی اجتماعی طبق یافتههای جدول( )2از میزان
میانگین و انحراف استاندارد میتوان استنباط كرد كه ابعاد فوق به ترتیبی كه در جدول آمده است
از بیشترین تا كمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .شبکههای اجتماعی دارای باالترین
شدت پاسخها (میانگین  )3/57و كمترین پراكندگی (انحراف معیار  ،)0/64اعتماد اجتماعی كم-
ترین اهمیت (میانگین  )2/72و پراكندگی باال (انحراف معیار  )1/16را در میان پاسخگویان
داراست
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 .)46اعتماد دارای سه شاخص اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد نهادی میباشد.
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خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

ابعاد سرمایهی اجتماعی
شبکههای اجتماعی

0/0

5/9

45/4

33/6

15/1

3/57

0/82

هنجارهای اجتماعی

5/9

13/4

51/3

25/2

4/2

3/08

0/89

اعتماد اجتماعی

18/5

20/2

40/3

12/6

8/4

2/72

1/16

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

جدول شمارهی دو -وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مؤلفههای سرمایهی اجتماعی

توزیع فراوانی گویههای مربوط به مدیریت پسماند
 8گویه میباشد .بر اساس جدول زیر بیشترین فراوانی مربوط به گویهی "زبالهی فلزی" پس از
آن گویهی "ظروف پالستیکی(لیوان یکبارمصرف ،ظرف مایع ظرفشویی و  ")...است .بعد از این
دو گویه ،گویهی "زبالهی شیشهای" هم از فراوانی باالیی برخوردار است .به طوری كه مقایسهی
میانگینها نشان میدهد میانگین  3/18از ( )4مربوط به گویهی «زبالهی فلزی» در باالترین سطح و
میانگین 2/46از ( )4مربوط به گویهی «پوست (بستنی ،چیپس ،پفک ،تخمه و  »)...در پایینترین
سطح قرار دارد .در مجموع ،میانگین كل شاخص  2/84از ( )4میباشد.
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

گویه

به ندرت

میانگین از چهار

همیشه

گاهی اوقات

اصالً

ظروف پالستیکی
(لیوان یکبار
مصرف ،ظرف مایع

165

43/1

134

35/0

62

16/2

22

5/7

3/15

ظرفشویی و .)...

زبالهی منسوجات

116

30/4

149

39/0

21/4

82

35

9/2

2/90

زبالهی فلزی.

186

48/7

107

28/0

61

16/0

28

7/3

3/18

116

30/3

156

40/7

77

20/1

34

8/9

2/92

تکههای کاغذ یا
تکههای روزنامه.
پوست میوه یا ته-
ماندهی غذا

95

24/8

155

40/5

76

19/8

56

14/6

2/83

(ساندویچ).
پوست (بستنی،
چیپس ،پفک،

56

14/6

153

39/9

87

22/7

87

22/7

2/46

تخمه و .)...

این یافته مهم است و نکات مهمی نیز در خصوص آن وجود دارد .بیشترین تفکیک از مبدأ
مربوط به پسماندهایی است كه از بیشترین ارزش مالی و كمترین تفکیک متعلق به پسماندهایی
است كه از كمترین ارزش مالی برخوردارند .یافتههای تحقیق سیاحزاده و صمدی ( )1388نشان
میدهد  70تا  80درصد شهروندان تهرانی به تفکیک پنج منطقه از این شهر ،در قبال همکاری با
طرح تفکیک توقعات مادی دارند .به طور متوسط  8/7درصد دریافت پول 24 ،درصد شركت در
قرعهكشی و  48درصد دریافت اجناس را انتظار داشته و  19/3درصد مشاركت شان را داوطلبانه
خواندهاند .در حالی كه تیملت و ویلیامز گزارش كردهاند كه رضایت ناشی از درستی كاری كه
انجام میشود بسیار بیشتر از انگیزه برای جایزه گرفتن سبب مشاركت در تفکیک پسماند در دو
محله از شهر لندن شده است(تیملت و ویلیامز .)630 :2008،میتوان این تفاوت در رفتار بازیافتی
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زبالهی شیشهای

141

36/8

151

39/4

60

15/7

31

8/1

3/04

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

جدول شمارهی سه -توزیع فراوانی گویههای مربوط به رفتار بازیافتی
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مشکالت مادی است ،اولویتهای ارزشی آن نیز بیشتر مادی است .در مقابل ،جامعهای كه از
امکانات زندگی بیشتری برخوردار است ،اولویتهای ارزشی آن نیز بیشتر فرامادی است.
یافتههای تبیینی
جدول زیر نتیجه آزمون ارتباط متغیرها را نشان میدهد.
جدول شمارهی چهار -آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد سرمایهی اجتماعی و مدیریت پسماند
متغیرها

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

را به اولویتهای ارزشی متفاوت شهروندان دو جامعه نسبت داد .جامعهای كه بیشتر درگیر

مدیریت پسماند

شبکههای اجتماعی

0/439

0/000

هنجارهای اجتماعی

0/405

0/000

اعتماد اجتماعی

0/389

0/000

بر اساس جدول  ،4یافتهها نشان میدهد كه ضریب همبستگی متغیرهای سرمایهی اجتماعی
و مدیریت پسماند در این مطالعه مثبت است .یعنی با افزایش و تحوالت مثبت در وجوه و
شاخصهای كلی سرمایهی اجتماعی خانوادهها ،بر میزان مدیریت پسماند افزوده میشود.
با توجه به سطح معناداری محاسبهشده ( )0/000كه كوچکتر از  0/05میباشد ،ضریب
همبستگی متغیر شبکههای اجتماعی و مدیریت پسماند برابر با  0/439است .این نتیجه نشان می-
دهد بین شبکههای اجتماعی و مدیریت پسماند رابطهی مثبت وجود دارد .ضریب همبستگی متغیر
هنجار اجتماعی و مدیریت پسماند برابر با  0/405است .بنابراین ،با افزایش هنجارهای اجتماعی،
مدیریت پسماند نیز افزایش می یابد .با توجه به اینكه سرمایهی اجتماعی سبب ایجاد فشار
هنجاری برای مشاركت در امور اجتماع میشود ،انتظار میرفت كه بین هنجارهای اجتماعی و
مدیریت پسماند ،همبستگی در جهت مثبت باشد؛ كه یافتههای تحقیق نیز آن را تأیید میكند.
بدیهی است كه كاهش هنجارهای اجتماعی خانوادهها نیز اثر معکوس در جهت مدیریت پسماند
آنان به همراه دارد.
ضریب همبستگی متغیر اعتماد اجتماعی و مدیریت پسماند برابر با  0/389است .همچنین،
افزایش اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی ،میزان مدیریت پسماند را در
افراد افزایش میدهد .همچنین اعتماد به این كه دیگران نیز اقدامات مثبت برای بهبود وضعیت
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مقدارp
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اجتماعی نه به صورت كلی بلکه در هر موقعیت مشخص و برای هدفی خاص سنجیده شود.
آزمون تعامل مؤلفهها
جدول شمارهی پنج -ضریب رگرسیون چندگانه بر مدیریت پسماند
مدل

B

Beta

T

Sig

همبستگی
مرتبهی
صفر

اعتماد

تفکیکی

نیمه
تفکیکی

./396

./169

2/563

./011

./154

./159

./154

./837

./248

2/801

./000

./220

./238

./234

سن

./316

./135

2/167

./038

./167

./126

./121

درآمد

-./561

-./124

-1/953

./052

./287

-./115

-./111

-./785

-./109

-1/712

./088

./459

-./.99

-./.95

هنجار
اجتماعی
شبکههای
اجتماعی

وضعیت
اقتصادی

ضریب همبستگی
چندگانه
./302

ضریب تعیین
./.98

ضریب تعیین
تعدیلشده
./.63

F
9/353

سطح
معناداری
./..7

در این مرحله ،پس از اضافهنمودن اثر شش متغیر شبکههای اجتماعی ،هنجار اجتماعی،
اعتماد ،سن ،درآمد و وضعیت اقتصادی به منظور سنجش دقیقتر مدیریت پسماند ،در ارزیابی سهم
متغیرهای موجود در مدل رگرسیونی چندگانه ،مقدار ضریب همبستگی( )R= ./427نشان میدهد
كه مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابسته(مدیریت پسماند) رابطهی متوسطی دارند؛ اما مقدار
ضریب تعیین تعدیلشده كه برابر با  ./163از مدیریت پسماند در میان شهروندان آمل با  6متغیر
مستقل ذكرشده تبیین میشود .در ضمن تأثیر متغیرهای اعتماد ،شبکهی اجتماعی ،هنجار اجتماعی
و سن بر مدیریت پسماند مثبت است؛ اما متغیرهای درآمد و وضعیت اقتصادی بر مدیریت پسماند
تأثیر نداشتهاند .متغیر شبکههای اجتماعی با ضریب رگرسیونی  ./248و متغیر هنجار اجتماعی با
ضریب رگرسیونی  ./169و متغیر اعتماد با ضریب رگرسیونی  ./147و متغیر سن با ضریب
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./354

./147

2/208

./028

./160

./137

./132

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

انجام میدهند ،سبب افزایش مشاركت میشود .البته پیشنهاد محققان آن است كه سرمایهی
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سرمایهی اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایهی اجتماعی مدیریت رفتار بازیافتی را به همراه
ندارد .اما رشد سرمایهی اجتماعی سبب میشود تا اعتماد به اقدامات مثبت دیگران و فشار
هنجاری الزم را در رشد مثبت به مشاركت و مدیریت رفتار بازیافتی به همراه آورد.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای توصیفی این پژوهش مدیریت رفتار بازیافتی در "زبالهی فلزی" در
باالترین سطح و «پوست (بستنی ،چیپس ،پفک ،تخمه و  »)...در پایینترین سطح قرار دارد .این
پسماندهایی است كه از بیشترین ارزش مالی و كمترین تفکیک متعلق به پسماندهایی است كه از
كمترین ارزش مالی برخوردارند .یافتههای تحقیق سیاحزاده و صمدی ( )1388نشان میدهد  70تا
 80درصد شهروندان تهرانی به تفکیک پنج منطقه از این شهر ،در قبال همکاری با طرح تفکیک،
توقعات مادی دارند .به طور متوسط  8/7درصد دریافت پول 24 ،درصد شركت در قرعهكشی و
 48درصد دریافت اجناس را انتظار داشته و  19/3درصد مشاركتشان را داوطلبانه خواندهاند .در
حالی كه تیملت و ویلیامز گزارش كردهاند كه رضایت ناشی از درستی كاری كه انجام میشود
بسیار بیشتر از انگیزه برای جایزهگرفتن سبب مشاركت در تفکیک پسماند در دو محله از شهر
لندن شده است(تیملت و ویلیامز .)630 :2008،میتوان این تفاوت در رفتار بازیافتی را به اولویت-
های ارزشی متفاوت شهروندان دو جامعه نسبت داد .جامعهای كه بیشتر درگیر مشکالت مادی
است ،اولویتهای ارزشی آن نیز بیشتر مادی است .در مقابل ،جامعهای كه از امکانات زندگی
بیشتری برخوردار است ،اولویتهای ارزشی آن نیز بیشتر فرامادی است.
یافتهها نشان داد كه ضریب همبستگی متغیرهای سرمایهی اجتماعی و مدیریت پسماند در
این مطالعه مثبت است .با توجه به اینكه سرمایهی اجتماعی سبب ایجاد فشار هنجاری برای
مشاركت در امور اجتماع میشود ،انتظار میرفت كه بین هنجارهای اجتماعی و مدیریت پسماند،
همبستگی در جهت مثبت باشد كه یافتههای تحقیق نیز آن را تأیید نمود .بدیهی است كه كاهش
هنجارهای اجتماعی خانوادهها نیز اثر معکوس در جهت مدیریت پسماند آنان به همراه دارد.
همچنین ،افزایش اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی ،میزان مدیریت پسماند
را در افراد افزایش میدهد .اعتماد به این كه دیگران نیز اقدامات مثبت برای بهبود وضعیت انجام
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یافته مهم است و نکات مهمی نیز در خصوص آن وجود دارد .بیشترین تفکیک از مبدأ مربوط به
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رگرسیونی  ./135بر متغیر مدیریت پسماند تأثیر داشتهاند .یافتههای این تحقیق نشان داد كه افزایش
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صورت كلی ،بلکه در هر موقعیت مشخص و برای هدفی خاص سنجیده شود .تحقیق مک دونالد
و بال نشان میدهد مردم در صورتی كه به سازمانهای متولی بازیافت اعتماد داشته باشند و عمل
آنها را در راستای منافع شخصی ندانند ،بیشتر در طرح تفکیک و بازیافت شركت میكنند(مک
دونالد و بال.)1998،
نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد با اضافهنمودن اثر شش متغیر شبکهی اجتماعی ،هنجار
اجتماعی ،اعتماد ،سن ،درآمد و وضعیت اقتصادی به منظور سنجش دقیقتر مدیریت پسماند ،در
ارزیابی سهم متغیرهای موجود در مدل رگرسیونی چندگانه ،مقدار ضریب همبستگی()R= ./427
دارند؛ اما مقدار ضریب تعیین تعدیلشده كه برابر با  ./163از مدیریت پسماند در میان شهروندان
آمل با  6متغیر مستقل ذكر شده تبیین میشود .در ضمن تأثیر متغیرهای اعتماد ،شبکهی اجتماعی،
هنجار اجتماعی و سن بر مدیریت پسماند مثبت است .اما متغیرهای درآمد و وضعیت اقتصادی بر
مدیریت پسماند تأثیر نداشته اند .متغیر شبکهی اجتماعی با ضریب رگرسیونی  ./248و متغیر
هنجار اجتماعی با ضریب رگرسیونی  ./169و متغیر اعتماد با ضریب رگرسیونی  ./147و متغیر
سن با ضریب رگرسیونی  ./135بر متغیر مدیریت پسماند تأثیر داشتهاند .یافتههای این تحقیق نشان
داد كه افزایش سرمایهی اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایهی اجتماعی مدیریت رفتار بازیافتی
را به همراه ندارد .اما رشد سرمایهی اجتماعی سبب میشود تا اعتماد به اقدامات مثبت دیگران و
فشار هنجاری الزم را در رشد مثبت به مشاركت و مدیریت رفتار بازیافتی به همراه آورد.
سرمایهی اجتماعی میتواند تسهیلكنندهی كنش جمعی و هماهنگ تفکیک زباله باشد.
میکیکو و آكینوری نشان دادهاند كه بعد از شکلگیری بحرانی در خصوص دفن زباله در شهر
ناگویای ژاپن و بروز تضادهایی بر سر چگونگی مدیریت پسماند ،سرمایهی اجتماعیای در این
شهر شکل گرفت و با استفاده از این وضعیت برنامهای جهت اقدام برای  20درصد كاهش در
تولید پسماند شهر تنظیم شد .به پشتوانهی سرمایهی اجتماعی شکل گرفته و برنامهی اطالعرسانی
و ارتقای آگاهی فردی ،همکاری سازمانهای مردمنهاد با دولت محلی ،شکلگیری اعتماد بین مردم
و استفاده از سرمایهی اجتماعی ساختاری شهر ناگویا توانسته است ظرف دو سال  20درصد از
تولید زبالهی خود بکاهد و متوسط میزان تولید زباله را از  1251گرم به  902گرم برای هر نفر
كاهش دهد .در مورد سازگاربودن دستگاه نظری با یافتههای پژوهش نیز میتوان اشاره كرد كه
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نشان میدهد كه مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابسته(مدیریت پسماند) رابطهی متوسطی
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میدهند سبب افزایش مشاركت میشود .البته پیشنهاد محققان آن است كه سرمایهی اجتماعی نه به
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و چارچوب نظری انجام شد.
پیشنهادها
 .1پسماندهای شهر آمل با توجه به مشخصات كیفی خود واجد شرایط توسعهی سیستم-
های جداسازی و تفکیک در مبدأ و مقصد بوده و ضرورت دارد تا تصمیمگیران محترم شهر شرایط
الزم جهت توسعهای راهبردی را در مجموعه مدیریت اجرایی پسماند فراهم آورند.
 .2از آنجا كه درصد تركیبات قابل تجزیه بیولوژیکی حجم بسیار باالیی از پسماندهای شهر
هوازی می تواند مد نظر مدیریت شهری قرار گیرد .اما با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه و
عدم وجود بازار مناسب جهت فروش كود كمپوست حاصل از پردازش بیولوژیکی هوازی از یک
سو و همچنین احداث سیستمهای پردازش بیهوازی به دلیل هزینههای سرمایهگذاری اولیهی
بسیار باال و نیز پیچیدگی راهبری ،توصیه نمیگردد.
 .3در صورت قرارگرفتن راهبرد استحصال انرژی از طریق نصب سیستمهای پسماندسوز،
ضرورت دارد تا به دلیل پایینبودن ارزش حرارتی پسماند بهرهگیری از سیستمهای خشکكن
بیولوژیکی و یا تلفیق استفاده از سیستمهای پردازش مکانیکی -بیولوژیکی با دستگاه پسماندسوز و
سوزاندن پسماندهای دفعی آن مد نظر مدیران محترم شهری قرار گیرد.
 .4پسماندها دارای انواع مختلفی بوده و در اثر فعالیتهای انسانی تولید میشوند كه از یک
سو بر روی بهداشت فردی و اجتماعی تأثیرگذار بوده و از سوی دیگر موجب آلودگی محیط
زیست میشوند .امروزه تولید حجم انبوه زباله یکی از مشکالت جهان محسوب میشود .نسل
سوم زبالههای جامد شهری در شصت سال گذشته سه برابر شده و براساس تحقیقات انجامشده،
پیشبینی میشود كه بین سالهای  2015تا  2030دو برابر شود .با این وجود پسماندها از دیدگاه
اقتصادی به منظور تأمین مواد اولیهی بسیاری از صنایع ،تولید كود كمپوست و انرژی ،حائز اهمیت
هستند .پسماند در بسیاری از كشورهای پیشرفتهی جهان به عنوان یک مادهی تجدیدپذیر ارزشمند
مطرح بوده و شیوههای نوین برای استفادهی درست از آن به كار گرفته میشود تا پسماندهای
كثیف به مزیتی برای درآمدزایی تبدیل شوند.
 .5بهبود صنعت بازیافت ایجاد شهرکهای بازیافت است .شهرکهای بازیافت با اجماع
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آمل را به خود اختصاص داده ،بهرهگیری از سیستمهای پردازش بیولوژیکی به شکل هوازی و بی-

] [ DOI: 10.52547/scds.8.4.211

نتایج این تحقیق ،به مقدار زیادی هماهنگ با دستهبندیای میباشد كه در قسمت پیشینهی تحقیق
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و كسب درآمد از بازیافت پسماندها ایفا كنند .در زمینهای پست و درجه دوم و سوم در مناطقی
بین تهران و قم امکان احداث شهرکهای بازیافت وجود دارد .در این زمینهای لمیزرع میتوان با
انتقال انرژی و دایركردن تجهیزات ،تحولی در صنعت بازیافت ایجاد كرد .البته میتوان در این
شهرکها نیروی متخصص و دانشگاهی مورد نیاز برای كار در محیطزیست و صنعت بازیافت
تربیت كرد.
به طور كلی تحت شرایط موجود نمیتوان هیچگونه آمار و ارقام جامع و معتبر اقتصادی
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تمام تجهیزات میتوانند نقش مؤثری در رونق صنعت بازیافت ،كاهش آلودگیهای زیستمحیطی

عایدی از پسماندهای شهر آمل ارائه نمود .قدر مسلم الزم است كه قوانین مربوط به مدیریت زباله
مبدأ و بازیافت در مورد پسماندهای قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت و دورریختنی ،فرهنگسازی
و آموزش افراد و خانوارها صورت گیرد .كارخانهی تولید كود كمپوست تکمیل و راهاندازی شود.
براساس تجربیات كشورهای پیشرفته در زمینهی مدیریت پسماند نظیر ایاالت متحدهی آمریکا و با
توجه به میزان تولید سالیانهی زباله در شهر آمل ،در صورت برقراری سیستم مدیریت جامع جمع-
آوری و بازیافت پسماند ،تفکیک درست در مبدأ و ممانعت از عمل افراد زبالهگرد ،امکان اشتغال-
زایی مستقیم برای تعداد  40نفر و غیر مستقیم برای  100نفر در سال مهیا خواهد بود .در نتیجه
تکنولوژی زبالهسوز با وجود داشتن هزینه و درآمد باالتر و همچنین ارزش خالص فعلی باالتر
نسبت به محل دفن پسماند از توجیه اقتصادیتری برخوردار است .در كل هر دو تکنولوژی به
دلیل داشتن ارزش خالص فعلی منفی زیانده و غیر اقتصادی (به لحاظ اجرا) هستند؛ اما در
تکنولوژی محل دفن پسماند اگر درآمد ناشی از هزینهی زیستمحیطی اجتناب شده مربوط به
تولید برق را لحاظ كنیم (دو سناریوی آخر) به دلیل داشتن ارزش خالص فعلی مثبت ،سودآور و
اقتصادی است و از توجیه اقتصادیتری نسبت به تکنولوژی زبالهسوز برخوردار خواهد بود.
منابع
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حاجیزاده میمندی ،مسعود و زهرا فلکالدین (« )1396بررسی عوامل اجتماعی-
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فصلنامهی توسعهی اجتماعی.7-26 :)1(12 ،
.8
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سازمان حفاظت محیط زیست.
 .11سیاحزاده ،امیرحسین و محمدتقی صمدی (« )1388آنالیز كمی و كیفی زبالهی شهری
مالیر از پاییز  85تا تابستان  ،»86مجلهی سالمت و محیط ،دوفصلنامهی انجمن علمی بهداشت
محیط ایران ،دورهی دوم.94-103 :
 .12شارعپور ،محمود و غالمرضا خوشفکر (« )1381رابطهی سرمایهی فرهنگی با هویت
اجتماعی جوانان :مورد مطالعه شهر تهران» ،نامهی علوم اجتماعی ،دورهی  ،20شماره پیاپی :20
.445-133
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