
 

58 

No.4, Summer 2013

   كاهش جهت شهروندان يساز آگاهمحيط زيستي در  هاي آموزش اثربخشي
  )تهران 9 منطقه شهرداري محدوده: موردي مطالعه(اتيلني  پلي مواد از استفاده

   3، حسين يوسفي2فرزام بابايي سميرمي، 1پور زارعي اكبر كريميعلي 

  علوم و تحقيقات تهرانآزاد، واحد دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه 1
  علوم و تحقيقات تهرانآزاد، واحد استاديار، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه  2

  استاديار، دانشكده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران 3
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

   رايانامه  - نويسنده مسئول :hosseinyoosefi@ut.ac.ir  

 چكيده 

 پلـي  مواد ريزدور كاهش در آموزش نقش پژوهش اين در
 در شـهرداري  9 منطقـه . گرفـت  قـرار  بررسي مورد اتيلني
 نزديـك  وسـعتي  با منطقه اين است شده واقع تهران غرب

 در را نفـر  170000 بـر  بالغ جمعيتي ربعمكيلومتر 6/19 به
 مطالعـات  ابتـدا  پـژوهش  ايـن  در. داده اسـت  جـاي  خود

 تعـين  نمونـه  و جامعـه  سـپس  گرفـت  صورت يا كتابخانه
 نشـان  نتـايج  پرسشـنامه  يها ليتحل تجزيه از پس و گرديد

 ميـزان  بـا  پالسـتيكي  مـواد  ريـز دور كـاهش  ميزان دهد يم
 9 منطقـه  در شـهرداري  هـاي  فعاليـت  شـغل و  تحصيالت،

 شـده  ارزيابي مثبت نيز ها آن جهت و داشته مستقيم ارتباط
 مـواد  ميـانگين  مقايسـه  بـراي  جفتـي  t آزمـون  نتايج است
 دهنده نشان نيز شاهد و ديده آموزش گروه دو در اتيلني پلي
 در كـاهش  باعـث  آموزشي يها دوره كه است موضوع اين

. اسـت  گرديـده  منطقه سطح در اتيلني پلي مواد از استفاده
 شـهرداري  9 منطقـه  بـراي  مناسـب  راهكارهـاي  نهايت در

 ارائـه  اتيلنـي  پلـي  مـواد  ريـز دور كـاهش  جهـت  در تهران
  .گرديد

 اتيلنـي،  پلـي  مـواد  زيسـت،  محيط آموزش : گانكليد واژ
  تهران شهرداري 9 منطقه
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Abstract 
In this study, the impact of education in reducing the 
use of polyethylene was investigated. District 9 of 
Tehran city is located in the West part of the town with 
an area of 19.6 square kilometers inhabited by 170,000 
people. Primarily, library research was conducted 
followed by the determination of sample size and the 
analysis of the questioner. Results showed that a 
reduction in the amount of plastic materials is strongly 
related to the level of education, job and municipal 
services in district 9 which were evaluated positive. 
Results of the T-test showed that a couple was trained 
on the comparison of polyethylene materials and 
control treatments indicate that training courses 
alleviated using polyethylene materials. Finally, 
successful strategies for district 9 of Tehran were 
designed in order to minimize the use of polyethylene 
materials. 
 
Keywords: Environmental Education and awareness, 
PE materials, Tehran 9th District 
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  مقدمه
 و جهـان  در جمعيـت  روزافـزون  افزايش به توجه امروزه

 بـه  جامعـه  گرايش و تهران چون شهرهايي كالن گسترش
 صـنعت  و تكنولـوژي  پيشرفت از تابعي كه گرايي مصرف

 بـه  تـا  اسـت  داشـته  آن بـر  را شـهري  مـديريت  ،باشد يم
بدهد  بيشتري اهميت زباله، صحيح مديريت و سازماندهي

.(Porzandi and Tabatabaie, 2012)  
محيطـي ايـران يكـي از شـديدترين      هاي زيست بحران

ت محيطي در جهـان شـناخته شـده اسـ     هاي زيست بحران
)Meiboudi,	 ــد  .)2013 ــش عمـ ــالتة بخـ 	معضـ

الزم و   ريشـه در فقـدان آگـاهي    ،محيطـي موجـود   زيست
و  ،و طبيعـت دارد 	ضعف فرهنگي در زمينه ارتباط انسـان 

لـذا   .شـود  در واقع نوعي مشكل فرهنگـي محسـوب مـي   
المللـي بـراي تقويـت فرهنـگ      بـين 	نيازمند عـزم ملـي و  

امعـه  زيست در سطح اقشـار مختلـف ج   حفاظت از محيط
  .)2013	Meiboudi,	and	Shobeiri( است
 ميـزان  شـناخت  نيازمنـد  مديريت، نحوه در رو اين از

 در كشورهاي در خصوصاً. ميباش يم مردمي مشاركت ريتأث
 مديريت، در اجتماعي هاي ناهنجاري نقش كه توسعه حال
 مشـاركت  و همكـاري  از گيـري  بهـره   .اسـت  توجه قابل

 اهميـت  حـائز  بسـيار  شـهري،  پسماند مديريت در مردمي
 يـك  عنوان به محيطي زيست يها بحران امروزه. باشد يم

 توجـه . دارد يتر يجد نمود بشري، جوامع در مهم مسئله
 نيتـر  مهـم  از شـناختي،  روان و شناختي جامعه مسائل به

 باشـد  يمـ  شـهري  مديريت در اساسي يها يراهكار  لـذا .
 شـهر  جامعـه  جملـه  از و شهري جامعه شناخت و مطالعه
 و پسماند مديريت به نسبت مردم نگرش ارزيابي و تهران
 مسـائل  رفـع  در مردمـي،  مشاركت مديريت نحوه ارتقاي
 جمعيـت،  افـزايش  از ناشي روزافزون معضالت و موجود
 مـديريت  اصـلي  يهـا  بخـش  از يكـي . دارد اهميت بسيار

 اداره و مـديريت  كه است شهري پسماند مديريت شهري،
 شـهر  در. دارد هـا  يشـهردار  به گزاف هزينه مجموعه اين

 تـن  ميليـون  5/2 حـدود  ساليانه و تن 7500 روزانه تهران
 اينكـه  بر عالوه شهري مديريت كه ،شود يم توليد پسماند

ــزات، ــات تجهي ــو امكان ــاز يا ژهي ــته ني ــد داش ــه باش  ب
 نيازمنـد  مـردم  مشـاركت  جلـب  و آموزش سازي، فرهنگ
  .)(Mahmodi  And Veisi ,2003 است

 بـه  و مسـئوالن  يهـا  دغدغه نيتر مهم از يكي پسماند
 كـه  باشـد  يم زيست محيط سازمان و شهرداري خصوص

 كـرد  تدوين آن براي ها برنامه نيتر جامع و نيتر كامل بايد
 و نيايد وجود به شهر يك رد ساكن افراد براي مشكلي كه

 از. نشود وارد نيز اطراف زيست محيط به آسيبي همچنين
 و اجرايي مسئولين به بتواند شايد تحقيق اين نتايج رو اين

  .نمايد كمك پسماند مديريت امور در ريزان برنامه
ــارت اســت از شناســايي   آمــوزش محــيط زيســت عب

هـا و   ايجـاد مهـارت   منظـور  بهها و توضيح مفاهيم  ارزش
هاي  هاي مورد نياز براي درك و شناخت وابستگي گرايش

آمـوزش  . زيست پيرامونش ميان انسان، فرهنگ او و محيط
گيـري و   هايي اعم از تصميم چنين فعاليت زيست هم محيط

زيست را  ي مرتبط با كيفيت محيطخودالقايي قوانين رفتار
 .)IUCN, 1970( شود شامل مي

 بـه  محيطـي  زيسـت  آور الـزام  قواعد و اصول تدوين
 ابعـاد  در چـه  زيست محيط حقوق توسعه موجب تدريج
 حقـوق  امـروزه  و گرديده يالملل نيب سطوح در چه و ملي

 از يكـي  محيطي زيست مقررات و قوانين و زيست محيط
 حفاظت و زيست محيط مديريت عوامل و رابزا نيتر مهم
 انتظـار  تـوان  ينم كه دهرچن. شود يم محسوب آن منابع از

 و مشـكالت  تمـام  زيسـت  محـيط  قـوانين  اجراي داشت
 نقـش  كـه  اچـر  نمايـد،  حـل  را محيطي زيست معضالت

 ايـن  كردن نهادينه و مردم سازي آگاه قبيل از ديگر عوامل
 و مهــم بســيار اجتمــاعي رفتارهــاي و فرهنــگ در مقولــه

 از ممانعـت  و پيشـگيري  اًمسـلم  ولـي  باشـد  يم چشمگير
 انسان بين روابط تنظيم و زيست محيط تخريب و آلودگي

 آور، الـزام  حقـوقي  قواعـد  وجـود  بدون زيست محيط و
 گذشت از پس حاضر قرن در. بود نخواهد ممكن و ميسر
 انسـان  توسـط  زيست محيط تخريب با كه بسيار يها سال
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 برنامـه  بـدون  توسعه كه است گرديده رآشكا بوده، همراه
  . بود نخواهد رميس ريزي
 به يابي دست براي اساسي و مهم ابزارهاي از يكي لذا
ــدار توســعه اهــداف ــزدور كــاهش هري،شــ پاي ــواد ري  م

 بـه  طـوالني  بازگشـت  دوره بـا  اتيلنـي  پلـي  و پالستيكي
 تركيبـات  از اي خـانواده  هـا  اتـيلن  پلـي . باشـد  يمـ  طبيعت

 اتـيلن  گـاز  پليمريزاسيون طريق از كه باشند مي پتروشيمي
)C2H4 (روش و كاتاليســت طريــق از. آينــد مــي بدســت 

 همچـون  مختلفـي  خواص توان مي ماده اين پليمريزاسيون
 درجـه  بلورينگي، ،)MFI( مذاب جريان شاخص چگالي،
 وزن توزيـع  و مولكـولي  وزن شـدن،  اي شبكه و اي شاخه

ــولي ــا آن در را مولك ــرل ه ــرد كنت ــاي. ك ــا پليمره  وزن ب
 بـه ) Lubricant( كننـده  روان عنـوان  به را نييپا مولكولي

ــار ــي ك ــد م ــاي. برن ــا پليمره ــولي وزن ب ــط مولك  متوس
 باشند مي پارافين با) پذير مخلوط( پذير امتزاج هايي واكس

 در 6000 از بـاالتر  مولكـولي  وزن بـا  پليمرهـايي  تاًينها و
 خــود بــه را مصــرف حجــم بيشــترين پالســتيك صــنعت

 اي ساده بسيار ساختار شامل اتيلن پلي. دهند مي اختصاص
 تجـاري  پليمرهـاي  تمـام  از تـر  سـاده  كه طوري به است،
 هـاي  اتـم  از بلندي زنجير اتيلن پلي مولكول يك. باشد مي

چسـبيده   هيـدروژن  اتم دو كربن اتم هر به كه است كربن
 .)Haghparast  , 1998(است  

كـه در   هـا  كيپالسـت سرنوشت قطعات متالشي شـده  
خاك يك منطقه قـرار دارنـد مشـخص نيسـت، امـا ايـن       
نگراني وجود دارد كه اين قطعـات توسـط بـي مهرگـان،     

در حال حاضر . مصرف شود ها يماهپرندگان، حيوانات و 
مدركي وجود ندارد كه نشان دهد قطعات متالشـي شـده   

. يسـتي خطرنـاك باشـد   داراي اثر تجمع ز ها كيپالستاين 
و  ها تكهدر زمينه اثرات بالقوه سميت  يا گستردهتحقيقات 

تخريب شده مخلوط با خـاك انجـام    يها كيپالستذرات 
ــر ســم. گرفتــه اســت  بشــتا يمــدركي در خصــوص اث

ــده ــدارد  يهــا دهن ــذير وجــود ن . اكسازيســت تخريــب پ
نشان داده غلظت اين فلـزات كمتـر از مقـداري     ها يبررس

است كه موجب افزايش قابل توجه اين فلـزات در خـاك   

و  هـا  دانهاين تحقيقات شامل بررسي سرعت رويش . شود
رشد گياهان در مقايسه با خاكي مشابه با آن ولي در عـدم  

تخريب شده، تأثير بر ريز جانـداران   يها كيپالستحضور 
و يا تجمـع يـون هـاي    ..) دافينا و خاكي،  يها كرم(خاك 

فلزات عناصر واسطه در سـاقه، بـرگ و ميـوه گياهـان در     
زيست تخريب  يها كيپالستتاكنون . باشند يمفصل رشد 

پذير استفاده شده در كشاورزي كه داراي تركيباتي با يون 
مـذكور   يهـا  شيآزماهاي فلزي عناصر واسطه هستند در 

 ;Defra, 2010( اند نداده تأثيرات زيان آوري از خود نشان

Cassalicchio et al, 1990 Wiles et al, 2008;.(  
 دنيـا،  در مـواد  سـاخت  تكنولـوژي  پيشرفت وجود با

 بـه  ايـران  اسـالمي  جمهوري جمله از كشورها از بسياري
 حمايـت،  بـه  نيـاز  علمـي،  ظرفيـت  و اداري ساختار دليل

 ايـن  بـه  سـت يبا يمـ  و دارد دانش اين گسترش و تقويت
 يـك  ،ها نآ جايگزيني و مواد بازيافت كه نمود توجه نكته

ــت ــريفاتي حرك ــوده تش ــه نب ــه بلك ــديريتي يا برنام  و م
 بهـره  فرآيند و ساخت يها روش اصالح جهت االجرا الزم

 مسـير  ايـن  در و باشـد  يمـ  يا توسعه يها طرح از برداري
 نتايج دقيق اجراي الزم، كارايي آوري، فن به بتوان چنانچه
 دسـت  زيسـت  محيط استانداردهاي و ضوابط و مطالعات
 بـراي  بلكـه  كشـور،  براي تنها نه سنگي گران تجربه يافت،
  . آمد خواهد پديد جهان و منطقه
 و پايدار توسعه اهداف پيشبرد به كمك تحقيق اين در
 پلـي  مـواد  بازيافـت  يا و جايگزيني كاهش، فرايند تسهيل
 در شـهروندان  محيطي زيست يها آموزش طريق از اتيلني

 همچنـين . دارد قـرار  نظـر  مد 9 منطقه شهرداري محدوده
 خواهـد  بررسـي  مورد اين در را آموزش نقش تحقيق اين
 .نمود

  
  شناسي روش

هاي  توان با توجه به مالك هاي تحقيق را مي معموالً روش
اين پـژوهش از لحـاظ ماهيـت    . بندي كرد گوناگون تقسيم

موضوع مورد تحقيق، از نوع تحقيق كـاربردي و از لحـاظ   
از بـين  . ها، از نوع تحقيقات ميـداني اسـت   گردآوري داده
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ــز ايــن تحقيــق از روش   روش هــاي تحقيــق توصــيفي ني
به دليل استفاده از پرسشنامه در . برده استهمبستگي بهره 

هـاي   توان اين پژوهش را جـزء تحقيـق   تحقيق حاضر، مي
حاضر  قيتحق جينتا اميد است. بندي كرد پيمايشي نيز طبقه

نقش آموزش در آگـاه سـازي و كـاهش     ارائهدر نهايت با 
پلي اتيلني و با اتخاذ راهبردهاي مفيد باعـث   ريز مواددور

اسـتفاده از مـواد پالسـتيكي در سـطح شـهر      ارتقا فرهنگ 
  .تهران گردد

  
  تهران 9 منطقه موقعيت
 اسـت ايـن   شـده  واقع تهران غرب در 9 منطقه شهرداري

 جمعيتـي  مربـع  كيلـومتر  6/19 به نزديك وسعتي با منطقه
 اغلـب  كه است داده جاي خود در را نفر 170000 بر بالغ
 دستغيب شهيد – شمشيري – هاشمي:  يها محله در ها آن
 ايـن  محدوده. دارند سكونت جي متري سي و  مهرآباد –

 كـرج  مخصوص جاده و  آزادي خيابان به شمال از منطقه
 بـه  شـرق  از – زرند متري 45 و فتح بزرگراه به جنوب از

 كـن  مسيل به غرب از و سادات خيابان – شهيدان خيابان
 بـوده  محله 8 و ناحيه 2 داراي منطقه اين.  شود يم منتهي

 تعـداد  و انـد  گرفتـه  قـرار  شـهري  محـدوده  داخـل  در كه
 شـايان  . دارنـد  سـكونت  ناحيه دو اين در خانوار 50000

 مساحت و باشد يم بوستان 18 داراي منطقه اين است ذكر
 سـبز  فضـاي  شامل كه است هكتار 67 آن سبز فضاي كل

 سـرانه  .باشد مي رفيوژولچكي – يكار جنگل  - ها بوستان
ــاي ــبز فض ــن در س ــه اي ــر 13/8 منطق ــع مت ــت مرب  اس

)http://www.region9.ir(.  
 

  اطالعات گردآوري
 و تحقيـق  نظـري  مباحث شدن روشن براي كه آنجايي از

 و تجزيــه زمينــه در نيــاز مــورد اطالعــات آوردن بدســت
 يساز آگاه جهت آموزشي هاي برنامه نقش زمينه در تحليل

 بـه  نيـاز  تهـران  شـهر  پالسـتيكي  مواد از استفاده مردم در
 آوري جمـع  روش از ،باشـد  يمـ  موجـود  منابع با آشنايي

 مهـم،  ابزارهـاي  از يكـي  عنـوان  بـه  يا كتابخانه اطالعات

 يا كتابخانه مطالعات از اساس همين بر. است شده استفاده
 يهـا  نامـه  پايـان  نشـريات،  مجـالت،  كتب، مطالعه شامل

 موجـود  منابع ساير و اينترنتي يها گاهيپا ارشد، كارشناسي
 .است شده استفاده زمينه اين در
  

  ميداني بازديد
ــد ــداني بازدي ــت مي ــناخت جه ــعيت ش ــود وض  در موج
 آموزشي روند بررسي و مطالعه براي كه ميداني يها بخش

 زمينه در موجود مشكالت و مسائل شناخت و كارشناسان
 كـاهش  و آوري جمـع  جهـت  آمـوزش  يها برنامه به نياز
 تهـران  شـهر   در آمـوزش  نقش و پالستيكي مواد ريزدور
 و مـديران  كارشناسان، با مصاحبه و منطقه اين مردم براي

 زمينـه  ايـن  در آمـوزش  و مـديريت  امر در نظران صاحب
 . گرديد انجام

  :است شده گرفته نظر در متغير نوع دو تحقيق اين در
 وابسته متغير بر كه است متغيري( مستقل متغير – الف

 محيط يها آموزش:  تحقيق عبارت است از )گذارد مي اثر
 گرفتـه  نظـر  در مسـتقل  متغير عنوان به شهروندان زيستي
  .است شده

 متغيـر  تـأثير  تحـت  كـه  متغيـري ( وابسته متغير – ب
-دور كـاهش  ميزان: تحقيق عبارت است از )است مستقل

 بـوده  نظـر  در وابسـته  متغيـر  عنوان به پالستيكي مواد ريز
  .است

 از افراد يا واحـدها  يا مجموعهجامعه آماري در واقع 
 Sarmad , et all(كه حداقل داراي صفت مشترك باشـند  

يا جامعه مجموعه اعضاء حقيقي يا فرضـي اسـت   ) 2001
  .شود يمكه نتايج پژوهش به آن تعميم داده 

آن اساس تعريف فوق  رب در اين تحقيق جامعه آماري
ند، كـه  باش شهرداري تهران مي 9دسته از شهروندان منطقه 

محيط زيسـتي   يها جنبههاي مختلف آموزشي كه  در دوره
) به بعد 1390از مهر سال (داشته، در بازه زماني يك سال 

الزم بـه  . باشند نفر مي 1443اند كه در حدود  شركت كرده
هاي مختلفـي كـه از    ذكر است كه اين تعداد افراد در دوره

 . اند داشتهبرگزار گرديده شركت  9سوي شهرداري منطقه 
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  حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديـد،  
فرمول كوكران يك روش ساده و پركاربرد جهـت حجـم   

و ارتباط مستقيمي با حجم جامعـه آمـاري    باشد يمنمونه 
ردن فرمـول مناسـب   بايد در نظر داشت كـه پيـدا كـ    .دارد

گيري در ارتباط  جهت برآورد حجم نمونه  با روش نمونه
لذا با عنايت بـه ايـن كـه در ايـن تحقيـق از روش      . است
گيري تصادفي استفاده گرديـد جهـت تعيـين حجـم      نمونه

بـا توجـه   . نمونه پژوهش از فرمول كوكران استفاده گرديد
تعـداد  ) =1443N(به حجم جامعه آمـاري ايـن پـژوهش    

نفر به عنوان حجم نمونه براي اين تحقيق مشـخص   303
 .گرديد

سـوال بسـته و بـاز تهيـه      34پرسشنامه بـا   303تعداد 
از طريـق  محقـق و همكـاران     ها پرسشنامهگرديد، و اين 

الزم به ذكر اسـت كـه از   . وي در اختيار افراد قرار گرفت
مختلفـي كـه در    يهـا  گـروه ارائه شـده بـه    يها پرسشنامه

درصـد از   77,8آموزش شركت كردنـد حـدود    يها دوره
بـه داليلـي از    ها پرسشنامهقابل استفاده بوده، و بقيه  ها آن

جمله عدم پاسخگويي و نيز در برخي موارد اطالع كـافي  
مصــاحبه شــوندگان در مــورد مــواد پلــي اتيلنــي قبــل از 

آموزشي مورد استناد قرار نگرفـت كـه    يها دورهبرگزاري 
عـدد پرسشـنامه مـورد تجزيـه      236با  تعداد نهايي برابر 

تحليل قـرار گرفـت و در نهايـت تجزيـه تحليـل عوامـل       
  .رديگ يمصورت  SWOTداخلي و خارجي با ماتريس 

براي تعيين روايـي صـوري و محتـوايي پرسشـنامه از     
پانل متخصصـين و اسـاتيد دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد      

ش علوم و تحقيقات تهران با همكـاري كارشناسـان آمـوز   
شهرداري استفاده شد و پـس از اصـالحات الزم    9منطقه 

بر روي پرسشنامه و همچنين اطمينان از اينكـه، سـواالت   
گيـري   مطرح شده در پرسشنامه توانـايي و قابليـت انـدازه   

محتوا و خصوصـيات مـورد نظـر تحقيـق حاضـر را دارا      
  .باشند، پرسشنامه نهايي تدوين گرديد مي

 1فـاي كرونبـاخ بـه    قدر شـاخص آل  ربديهي است ه
باشد، همبستگي دروني بين سواالت بيشـتر و در   نزديكتر
كرونبـاخ ضـريب   . خواهند بود رهمگن ت ها پرسشنتيجه 
و قابل قبول، و ضريب  طرا متوس 75%را كم،  45%پايايي 

بديهي اسـت  ). 1951كرونباخ، (را زياد پيشنهاد كرده  %95
ررسي شود كه آلفا، بايستي ب صورت پايين بودن مقدار رد

  . افزايش داد توان يمآن را  رمقدا ها پرسشبا حذف كدام 
 آلفـاي  ضـريب  از اسـتفاده  بـا  نامـه  پايـان  اين پايايي
 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با كه است 816/0برابر با  كرونباخ
 مطلوب پايايي بيانگر كه است شده محاسبه SPSS آماري
  .باشد يم پرسشنامه اين

مربـوط  ( تجانسم افراد ها ليتحلدر اين گونه تجزيه و 
تصادفى به دو گروه الـف   طور بهآزمودنى  )به يك منطقه

در اين حالت، گروه الـف را گـروه   . شوند و ب تقسيم مى
نامند كه تحت تأثير متغير يا متغيرهاى مستقل  آزمايشى مى

ا گروه ب را گروه كنترل ي و) رنديگ يميا قرار (گرفته قرار 
نامند كه تحت تأثير متغيرهاى  گروه شاهد يا گروه گواه مى

در اين مطالعه افـرادي  . )گيرند نمىيا (نگرفته مستقل قرار 
 انـد  كـرده مختلف محيط زيستي شـركت   يها دورهكه در 

تصادفي  كامالًجزو گروه الف و افراد شاهد كه به صورت 
گروه در  اند شدهشهرداري تهران انتخاب  9از مردم منطقه 

 .رنديگ يمب قرار 
  

	  تجزيه و تحليل
درصـد تحصـيالت    7از بين پاسخ گويان در گروه نمونه  

 4كه اين ميزان در گروه شاهد برابر بـا   اند داشتهزير ديپلم 
درصـد در صـد    22درصد بـوده اسـت، در گـروه نمونـه     

ــپلم،  ــپلم،   16تحصــيالت دي ــوق دي درصــد 38درصــد ف
باالتر و درصد بدون  2درصد فوق ليسانس و  12ليسانس 

كه اين ميزان در گروه شاهد بـه ترتيـب   . پاسخ بوده است
 .درصد بوده است 16، 39، 84، 47، 39
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  تحصيالت جامعه آماري نمونه. 1جدول 
  فراواني نسبي تجمعي  درصد فراواني فراواني تحصيالت
 7 7 19 زير ديپلم
 29 22 54 ديپلم

  47  16 38  فوق ديپلم
 85 38 91 ليسانس

 97 12 29 فوق ليسانس و باالتر
 100 2 5 بدون پاسخ

  
  تحصيالت گروه شاهد. 2جدول 

  فراواني نسبي تجمعي  درصد فراواني فراواني تحصيالت
 4 4 11 زير ديپلم
 21 17 39 ديپلم

  41  20 47  فوق ديپلم
 77 36 84 ليسانس

 93 16 39 ليسانس و باالترفوق
 100 7 16 بدون پاسخ

  

  
 بررسي وضعيت تحصيالت جامعه آماري نمونه و شاهد .1شكل 

  

بررسي ارتباط بين  متغيرهاي مستقل و  ميزان آگاه 
  9سازي شهروندان منطقه 

ممكن اسـت كـه رابطـه تـابعي نداشـته       ها دادهبسياري از 
باشند تا يك متغير بر حسب متغير ديگر تغيير كنـد دليلـي   

در چنـين  . تـابعي باشـد   هـا  آنهم وجود ندارد كه رابطـه  
در واقـع،   .شـود  يمـ حالتي از تحليل همبسـتگي اسـتفاده   

شامل كليـه تحقيقـاتي اسـت كـه در      تحقيقات همبستگي
رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده  شود يمسعي  ها آن

هـدف روش  . از ضريب همبستگي، كشف يا تعيين شـود 
تحقيق همبستگي مطالعه حدود تغييرات يك يا چند متغير 

 , Delavar(با حدود تغييرات يك يا چند متغير ديگر است

ــژوهش . )2008 ــن پ ــايمتغدر اي مختلفــي همچــون  ييره
صيات فردي در بخش خصو تأهلجنسيت، سن، وضعيت 

مربوط بـه   يها بخشپرسشنامه و موارد مختلف ديگر در 
در . شهرداري مواد پالستيكي مورد سـنجش قـرار گرفـت   

ريبي شرايط خاص خود را همبستگي هر ض بيضرامورد 
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هـا و همچنـين    باشد و بسته بـه نـوع مقيـاس داده    دارا مي
  .باشند يممتفاوت  بيضرااين  ها آننرمال بودن 

	
بين مشخصات فردي و ميزان آگاهي در  بررسي ارتباط

  استفاده مواد پلي اتيلني
مســتقل و  يرهــايمتغهمبســتگي ،  بيضــرابــراي تعيــين 

وابسته وارد نرم افزار گرديد، بدين ترتيـب كـه در سـتون    
اول متغيــر وابســته و در ســتون دوم متغيــر مســتقل و در 
ستون بعدي فراواني مربوطـه وارد  نـرم افـزار گرديـد در     

موجود در نرم افزار ضريب مربوطه انتخاب شده و جدول 

 هـا  داده، بر اساس نـوع مقيـاس   گردد يمميزان آن محاسبه 
  .همبستگي وجود دارد بيضراانواع مختلفي از 

به طـور مثـال سـطح تحصـيالت و ميـزان      ) 3(در جدول 
آموزش با اسـتفاده از سـنجش    يها دورهآگاهي در نتيجه 

ــ  ــدار ضــريب پرسشــنامه آورده شــده اســت همچن ين مق
) 4(صـات فـردي در جـدول    همبستگي براي بخش مشخ

ارائه شده است، با توجه به اين كه سطح معنـي دار بـراي   
است و فـرض صـفر نيـز عـدم     / 01كمتر از  بيضراتمام 

مربوط به مشخصات فردي و  يرهايمتغهمبستگي در بين 
آمـوزش شـهرداري    يهـا  دورهحاصل از  يساز آگاهميزان 
 .نظر گرفته شده استدر  9 منطقه
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  هاي آموزش بر اساس سطح تحصيالت فراد در نتيجه دورهآگاهي ا .3جدول

 سطح تحصيالت
  ميزان آگاهي

 زير ديپلم

  
 ديپلم

  
 فوق ديپلم

  
 ليسانس

  
  فوق ليسانس
  و باالتر

 23 13 21 15 8 زياد

 6 9 20 39 10 متوسط

 4 15 5 16 3 كم
 1 7 0 15 1  اصالً
 19 54 38 91 29  جمع

  

  

  يساز آگاهضريب همبستگي براي مشخصات فردي و ميزان  .4جدول

 متغيرهاي مستقل
 ميزان آگاهي

 تعداد مقدار احتمال مقدار همبستگي

 231  /36/0 002 سطح تحصيالت

 230  /48/0 000 شغل

 231  /61/0 003 سن

ميزان آگاهي برابـر بـا    وميزان همبستگي براي سطح تحصيالت 
. اسـت  002/0و مقدار احتمـال معنـي داري آن برابـر بـا      36/0

همچنين ميزان همبستگي بين شغل و سن نيز با مقـدار احتمـال   
معني داري آن ارائه شده است، با توجه به اينكه سطح معنـي دار  

در  رهـا يمتغبر اين همـه  ااست، بن/ 01كمتر از  بيضرابراي تمام 
ـتفاده   ساز آگاهي همبستگي با ميزان اين سطح دارا ي مـردم در اس

 .از مواد پلي اتيلني هستند

ي ساز آگاهبررسي ارتباط مديريت پسماند منطقه و  1-1
  مردم در استفاده از مواد پلي اتيلني

ــماند   ــديريت پس ــه م ــوط ب ــين   در بخــش مرب ــاط ب ارتب
آموزش و آگـاهي حاصـل از آن    يها دورهرضايتمندي از 

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل . مورد سنجش قرار گرفت
 .آورده شده است) 5(همبستگي در جدول 
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ارتباط بين رضايت افراد و ميزان آگاهي حاصل از  .5جدول 
  آموزشي يها دوره

 متغيرهاي مستقل

 ميزان آگاهي

مقدار
 همبستگي

مقدار
 احتمال

 تعداد

 يها دورهميزان رضايت از 
 آموزش

53/0 000  236 

 

ــا   ــر ب ــزان همبســتگي براب  0/ 0006در ســطح / 53مي
بـودن ايـن مقـدار از     نييپـا حاصل گرديد كه با توجه بـه  

بين ميزان رضايت و آگاهي ارتبـاط مسـتقيم وجـود     01/0
  .دارد

 
  جفتي Tنتايج حاصل از آزمون 

و گروه شاهد مربـوط بـه يـك     ها نمونهبا توجه به اين كه 
  آزمـون  .  جفتي استفاده گرديـد  T منطقه هستند از آزمون

T  كه آيا اخـتالف   پردازد يمجفتي به ارزيابي اين موضوع
دو گـروه بـه   ) مـواد پلـي اتيلنـي   (معني داري بين ميانگين

فرض  آزمون. صورت معني داري با صفر برابر است يا نه
   :در اين پژوهش به صورت زير است
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          )     2(رابطه
در ايـن  . جفتي در جدول زير آمـده اسـت   Tنتايج آزمون 

جــدول در ميــانگين، انحــراف معيــار در دو گــروه مــورد 
هـا بـراي    اين آماره) 6(در جدول . بررسي ارائه شده است

 t  همچنـين مقـدار  . ذكـر شـده اسـت    ها نيانگيماختالف 
  .سطح معني داري ارائه شده است ومحاسبه شده 

 
  جفتي در بخش مقايسه ميانگين  Tنتايج حاصل از آزمون . 6جدول

 انحراف معيار ميانگين  گروه مورد بررسي
 78/6 065/41  گروه آموزش ديده

 9/12 169/63  گروه شاهد
  
  

  جفتي Tنتايج حاصل از آزمون . 7جدول 

روش 
مورد 
  استفاده

  فاصله اطمينان
ميانگين 
  تفاوت

سطح 
معني 
داري 
  دو دامنه

درجه 
  آزادي

مقدار 
t    در باال

در 
  پايين

آزمون
T 

  جفتي
164/13  005/9  095/11  01/0  235  45/13  

 
آمـوزش و نقـش آن    ريتأثبر اساس نتايج در ارتباط با 

ريــز مــواد پلــي اتيلنــي در و كــاهش دور يســاز آگــاهدر 
پرسشنامه، ميانگين ايـن مـواد در گـروه شـاهد بيشـتر از      

، همچنـين نتـايج نشـان    باشـد  يمـ آموزش ديده  يها گروه
حاصل از  significanceبا توجه به اين كه مقدار .  دهد يم

بـا   باشـد  يمـ   01/0از  تر كوچكبسيار  ها نيانگيممقايسه 
زش ديـده و گـروه   آمـو  يهـا  گروهدرصد بين  99احتمال 

شاهد اختالف معني داري از نظر ميزان مـواد پلـي اتيلنـي    
  . مورد استفاده وجود دارد

 
  نتايج حاصل از آزمون ويلكاكسون

به صـورت ترتيبـي در دو نمونـه جفـت شـده       ها دادهاگر 
باشند و پژوهشگر قصد داشته باشد تا هم جهت تغييـر و  
هم ميـزان تغييـر را بررسـي كنـد از آزمـون ويلكاكسـون       

مقايسـه دو   يهـا  آزمـون اين آزمون جزء . شود يماستفاده 
گروه بوده و در اين پژوهش براي سنجش ميزان مواد پلي 

داشته  يريتأثشده و اينكه آموزش دفع  يها زبالهاتيلني در 
جهت تحقق ايـن  . يا خير؟ مورد استفاده قرار گرفته است

امر نياز بود كه ميزان مواد پالستيكي قبل و بعد از آموزش 
ي زماني در ها تيمحدودمورد سنجش قرار گيرد، به دليل 

و مشكالتي از قبيـل عـدم همكـاري و    انجام اين پژوهش 
جام تحقيـق در دو مرحلـه،  فقـط    عدم تمايل افراد براي ان

لذا در مـاه  . چهره به چهره در نظر گرفته شد يها آموزش
مورد نظر ابتدا در اختيـار شـهروندان    يها پرسشنامهاسفند 

 قرار گرفت و پس از تكميل جمـع آوري گرديـد، تعـداد    
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سـپس بـا   . مورد بـود  46پرسشنامه در اين مرحله برابر با 
افـراد   چهـره تشويق چهره به مراجعه آموزشگران و انجام 

به كاهش در استفاده از مواد پالستيكي و پلي اتيلني پـس  
از يك ماه دوباره اين پرسشنامه در اختيار شهروندان قـرار  

گرفت تعداد افرادي كه حاضر به انجام مصاحبه و تكميل 
نفـر بودنـد نتـايج     41پرسشنامه در اين مرحلـه برابـر بـا    

د پلـي اتيلنـي   ستفاده از مـوا حاصل از اين بخش و ميزان ا
  .آمده است) 8(پرسشنامه در جدول 

  
  افراد مختلف بر حسب گرم در روز يها زبالهميزان مواد پلي اتيلني در . 8جدول 

  41  ..  10  9  8 7 6 5 4 3 2  1  شماره فرد
قبل از 
  آموزش

50  100  75  75  100  80  150  100  200  150  ...  250  

بعد از 
  آموزش

50  75  100  50  50  50  100  50  100  50    150  

 

در بخش نتايج حاصل از اين بخش افزايش و كـاهش  
مورد كاهش در ميـزان مـواد    34كه تعداد  شود يم ها نمره

برابـر بـا     zبخش مربوط بـه مقـدار   . اند داشتهپلي اتيلني 
 توان يم باشد يم 01/0و سطح معني داري برابر با   033/0

بين ميزان مواد پلي اتيلني  05/0نتيجه گرفت كه در سطح 
آمـوزش اخـتالف معنـي     يها دورهقبل و بعد از برگزاري 

  .دار وجود دارد
  

  گيري نتيجهبحث و 
 سـاخته  مصـنوعي  پليمري مواد از غالباً پالستيكي كاالهاي

 مدت كوتاه عمر از پس( پذيري دوام خاطر به و ،شوند يم
 بـه  را شـديدي  يهـا  يآلـودگ  زيسـت  محيط در) آن مفيد
 .نيسـت  رميسـ  آسـاني  بـه  آن از رهـائي  كـه  آورده وجود
 و فراينـد  يهـا  يتكنولـوژ  توسـعه  با ،ها كيپالست مصرف
 بندي، بسته صنايع جمله از مختلف صنايع در دهي، شكل
 فضـا،  هوا صنايع خودروسازي، كشاورزي، خانگي، لوازم
.  اسـت  يافتـه  اي العـاده  فوق گسترش....  و ييايدر صنايع

 جامد ضايعات وزني،% 10 حدود ،ها كيپالست كه چند هر
 از و هـا  آن كـم  دانسـيته  علت به ولي ،دهند يم تشكيل را

 بـر  در را جامد ضايعات كل% 30 -25 بين حجمي لحاظ،
  .رنديگ يم

 پايان تا مواد اين توليد ظرفيت كه شود يم بيني پيش
 به توجه با. برسد تن ميليون 5/8 از بيش به 1394 سال
 ميزان به توان يم مصرف فزاينده رشد و توليد حجم اين

 بنابراين،. برد پي پالستيكي زباله دفع معضل پيچيدگي
 محيطي زيست فاجعه آمدن وجود به از جلوگيري براي
 و گذاران سياست اندركاران، دست توجه بايد كشور در

 ويژه به پليمري، مواد بازگرداني لزوم به را پژوهشگران
 زيادي زمان ها كيپالست تخريب. كرد جلب ،ها كيپالست

 و آثار مدت دراز در طبيعت در ها آن كردن رها و طلبد يم
  .دارد ناپذيري جبران يها خسارت

 محيطـي،  زيسـت  معضـالت  حـل  بـراي  پژوهشگران
 ايـن  اغلـب  كـه  كننـد  يمـ  مطـرح  گونـاگون  يهـا  حل راه
 دليــل بــه امــروزه امــا هســتند، تكنولــوژيكي ، هــا حــل راه
 زنـدگي  يها وهيش دگرگوني به ها طرح اين زياد يها نهيهز

 اسـتفاده  .انـد  شـده  امنـد  عالقه رفتاري يها حل راه و مردم
 يـك  توليدات انواع از استفاده منازل، در انرژي از رويه بي
 از اسـتفاده  شخصـي،  نقليـه  وسايل از استفاده مصرف، بار

 غيربهداشـتي،  روش بـه  زايـد  مواد دفع ،ها كش آفت انواع
 منظـور  بـه  ها زباله نكردن تفكيك و نامناسب آوري جمع

 محيطـي  زيسـت  مخـرب  رفتارهاي از بسياري و بازيافت
 محيطـي  مثبـت  رفتار جهت در تغيير به نياز همگي ديگر،
  .دارند
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محـيط   طرفدار را خود مردم از بسياري امروزه اگرچه
 خـود  مثبـت  يهـا  نگـرش  اسـاس  بر اما ،دانند يم زيست

 انجـام  محـيط زيسـت   حفـظ  جهـت  در مثبـت  رفتارهاي

 در فـرد  كـه  اسـت  ايـن  امـر  ايـن  احتمالي دليل دهند ينم
 و مدت شخصي كوتاه منافع ميان كه رديگ يم قرار موقعيتي
ـ آ يمـ  پـيش  تعـارض  بلندمدت جمعي منافعي  هنـوز  . دي

 يها تيفعال ميان ارتباط زمينة در يا مالحظه قابل ناآگاهي
 ممكـن  امـر  ايـن  دليل. دارد وجود زيست و محيط انسان

 يها نگرشداشتن  اطالعات، بودن ناكافي و نادرستي است
 محـيط  قبـال  در تيمسئول عدم زيست، محيط به نادرست

  .باشد عوامل ديگر بسياري و زيست
شهرداري تهران به عنوان منطقه ويژه محـيط   9منطقه 

انجـام   ليـ دل بـه كه  شود يمزيستي در شهر تهران شناخته 
در . مختلـف پيشـرو بـوده اسـت     يهـا  نهيزممطالعات در 

آمـوزش شـهروندان، در    ژهيو بهبخش مديريت پسماند و 
جهت نيل به اهداف توسـعه پايـدار و شـهر بـدون زبالـه      

. ختلفي را مورد اجرا قـرار داده اسـت  م يها برنامهتاكنون 
صـورت   يهـا  تيـ فعالاين پژوهش با هدف بررسي ميزان 

ـ و بـه گرفته در خصـوص مـديريت پسـماند و     مـواد   ژهي
پالستيكي به عنوان يكي از معضالت پـيش روي زنـدگي   

ريـز زبالـه   در راسـتاي كـاهش دور   هـا  آنشهري و نقـش  
مثبـت  صورت گرفته كه نتايج حاصل از پژوهش نشان از 

  .در اين زمينه است ها تيفعالبودن 
مـردم منطقـه از    دهـد  يمـ پـژوهش نشـان    يهـا  افتهي
كه در سطح منطقه انجام گرفته رضايت نسبي  ييها تيفعال

در منطقه وجود دارد  ولي  ها آندارند و استقبال خوبي از 
 تـر  جامع تواند يم ها تيفعالبا توجه به پتانسيل منطقه اين 

صورت پذيرد تا نتايج بهتري داشته باشـد در ايـن زمينـه    
بيشتري داشته كما اينكه ساير  ريتأثآموزش چهره به چهره 

 توان يمآموزشي نيز به اندازه خود نقش دارند  يها تيفعال
ريـز مـواد پالسـتيكي    با تقويت اين بخش بر كـاهش دور 

  .افزود
صورت گرفته نشـان دهنـده رغبـت     يها يبررسنتايج 

آموزشـي در جهـت    يهـا  تيـ فعاليشتر زنـان منطقـه بـه    ب

ريز مواد پالسـتيكي و  مديريت بهينه پسماند و كاهش دور
 يراهكارهـا كـه جهـت ارائـه     باشـد  يمـ خشك  يها زباله

همچنين ميـزان  . مديريتي اين عامل بايد مدنظر گرفته شود
دفـع شـده ارتبـاط     يهـا  زبالـه كاهش مواد پالسـتيكي در  

ثير ايـن  تـأ حصيالت داشته كـه نشـان از   مستقيم با ميزان ت
  .عامل بر فرهنگ زباله دارد

ــيات و    ــژوهش در بخــش خصوص ــايج پ ــي نت بررس
كـه بـا    دهـد  يمـ فردي در اين پژوهش نشـان   يها يژگيو

تمايل براي شـركت در   زانيمافزايش سن و تحصيالت بر 
آموزشي افزايش يافتـه و نيـز ميـزان مـواد پلـي       يها دوره

  .ابدي يماتيلني نيز با افزايش اين دو متغير كاهش 
بــراي بررســي ميــزان ارتبــاط بــين متغيرهــا ضــرايب 

 هـا  دادهبر اساس نوع  شود يممحاسبه  ها آنهمبستگي بين 
در ايــن . شــود يمــهمبســتگي اســتفاده  بيضــرااز انــواع 

ز ضـريب همبسـتگي و   ا هـا  دادهپژوهش بر حسـب نـوع   
ميزان كـاهش   دهد يماسپيرمن  استفاده گرديد نتايج نشان 

ريز مواد پالستيكي بـا ميـزان تحصـيالت ، شـغل ، و     دور
ارتباط مستقيم داشـته و   9شهرداري در منطقه  يها تيفعال

ميـزان ضـريب   . نيز مثبت ارزيابي شده اسـت  ها آنجهت 
، 48/0، 36/0 به ترتيب برابـر  رهايمتغهمبستگي براي اين 

ضـريب  . باشـد  يمـ ، براي تحصيالت، شغل و  سـن  61/0
به يك نزديكتر باشـد ارتبـاط بيشـتر     چقدرهمبستگي هر 

و نتـايج  . دهـد  يمـ مستقل با متغير وابسـته را نشـان    رمتغي
جفتي براي مقايسه ميانگين مواد پلـي اتيلنـي در    tآزمون 

ايـن موضـوع    هدو گروه آموزش ديده و شاهد نشان دهند
ريز مواد پلي آموزشي باعث كاهش دور يها دورهاست كه 

و نيـز از آزمـون   . اتيلني  در سطح منطقـه گرديـده اسـت   
ويلكاكسون كه يك آزمـون غيـر پـارامتري اسـت جهـت      
سنجش ميزان كاهش قبـل و بعـد بـا حضـور در محـل و      
انجام مصـاحبه چهـره بـه چهـره در دو مرحلـه صـورت       

 يهـا  گـروه ميـانگين   پذيرفت كه نشان دهنده تفـاوت در 
ريز مواد پالستيكي نسبت به آموزش ديده نظر كاهش دور

  .است داشتهقبل از آموزش 
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جهت اقدام موثر و نيل به اهداف پـژوهش اقـدام بـه    
محـيط زيسـتي جهـت بهبـود وضـعيت       يراهكارهاارائه 

 بـا  گرديـد  SWOTبا استفاده از تحليل  منطقهآموزش در 

گرفتـه در بخـش مـديريت     صـورت  يها يبررس به توجه
 قـوت  نقطـه  ٩ تعـداد  شهروندان، آموزشجهت  9منطقه 

 فرصت 11 تعداد و داخلي ضعف نقطه 10 برابر در داخلي

 در . اسـت  شـده  تعيين بيروني تهديد 10 برابر در بيروني
 و مزيـت  عنوان به فرصت و قوت نقطه 19 تعداد مجموع
 پـيش  يهـا  تيمحدودعنوان  به تهديد و ضعف 21 تعداد

 بـه  . اسـت  شـده  شناسايي شهرداري تهران 9منطقه  روي
اهميت آمـوزش محـيط زيسـت از     مؤلفه پرسشنامه لهيوس

 خصـوص  بهآگاهي مردم منطقه و  نظر كاركنان شهرداري
  3/0 وزن ميـانگين  با زنان خانه دار نسبت به امر آموزش

 مقابـل  در  .باشـد  يمي داخل قوت نقطه نيتر مهم عنوان به

 قوت نيتر تياهمكم  استفاده از متخصصين آموزش مؤلفه

فقدان بانك اطالعاتي  همچنين است شده مشخص داخلي
 ميانگين با جامع در ارتباط با مواد پالستيكي مورد مصرف

 مؤلفـه  و داخلـي  ضعف نقطه نيتر مهم عنوان به /. 3 وزن

 بـا  توجه ناكافي و عدم آشنايي به ارزش مواد پالسـتيكي 

 ضـعف  نقطه نيتر تياهم كم عنوان به 02/0 وزن ميانگين

  .گرديد مشخص
 مـوزش آ بخشتوانايي باالي  مؤلفه دهد يم نشان نتايج

 فرصـت  نيتـر  مهـم  عنـوان  بـه   شهرداري تهران 9منطقه 

از مـواد   دجايگـاه جهـاني اسـتفاده مجـد     .باشد يم بيروني
 بيرونـي  رصـت ف نيتـر  تيـ اهم كـم  عنـوان  پالستيكي به

وجـود عوامـل غيـر     مؤلفـه  همچنـين  .است شده مشخص
ـ و بـه مجاز جمع آوري پسـماند    مـواد پالسـتيكي بـا    ژهي

 و بيرونـي  تهديـد  نيتـر  مهـم  عنوان به 28/0 وزن ميانگين
اعمال نفوذ و سـاليق شخصـي در ارتبـاط بـا      مؤلفه نهايتاً

 تهديـد  نيتـر  تياهم كم عنوان به مديريت پسماند شهري

  .گرديد مشخص بيروني
دهد  ريزي راهبردي كمي نشان مي نتايج ماتريس برنامه
ين شده بـاالترين جـذابيت مربـوط    از بين راهبردهاي تدو

 بـر  عـالوه  كـه  آمـوزش  متخصـص  نيروهـاي  استخدامبه 

شـد، بـا    خواهـد  وري نيز بهره افزايش باعث زايي اشتغال
 ن جذابيت به راهبـرد اسـتفاده  تري است و پايين 73/2نمره 

 در كه كساني عنوان به مدارس در فعال جوان نيروهاي از
 پسـماند  مديريت و آموزش با بايد دور چندان نه يا ندهيآ

  .تعلق دارد 53/1با نمره  .باشند ارتباط در
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