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تحلیل عوامل مؤثر بر بینظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)


علیاصغر فیروزجائیان ،استاديار ،گروه علوماجتماعي ،دانشگاه مازندران ،ايران

فاطمه غالمرضازاده ،كارشناس ارشد پژوهش علوماجتماعي ،دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
نظم اجتماعي در هر جامعه اهميت بااليي دارد .اخالل در نظم اجتماعي هزينههاي زيادي برراي جامعره در پري خواهرد داشرت .زبالره پراكنري
مصداقي از بينظمي اجتماعي شهروندان ،در حوزه شهروندي زيست محيطي است كه در جامعه ما به مسرألهاي اجتمراعي تدرديش شرده اسرت.
هدف تحقيق حاضر تحليش عوامش مؤثر بر بينظمي اجتماعي با تأكيد بر زباله پراكني است .در اين تحقيق از رويکرد تلفيقي پاول اسرترن برراي
تحليش زباله پراكني استفاده شده است .روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه آمراري
شامش كليه گردشگران داخلي است كه در تابستان  6939وارد استان مازندران شدهاند .حجم نمونه آماري بر اساس فرمول كروكران تعرداد 981
نفر برآورد شده است .نتايج تحقيق نشان داد كه رفتار زباله پراكني با متغيرهايي چون نگرش زيست محيطي ضعيف ،كنترل اجتمراعي ،ارزيرابي
منفي نسدت به زباله پراكني ،عدم احساس مسؤوليت ،احساس منفي نسدت به زباله ،زباله پراكني توسط ديگران ،عادت ،گمنامي ،فقدان خدمات
و عدم آگاهي زيست محيطي رابطه معناداري دارد .همچنين با توجه به مدل مسير ارائه شده ،همه ايرن متغيرهرا  91درصرد از تغييررات متغيرر
وابسته (رفتار زباله پراكني) را تديين كردهاند.
کلیدواژهها :بينظمي اجتماعي ،زباله پراكني ،هنجارهاي اجتماعي ،نگرش زيست محيطي ،گردشگران
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مقدمه و بیان مسأله

توسعه پايدار زيست محيطي در مد نظر اسرت .در واقرع بعرد

نظم اجتماعي 6براي هر جامعه اهميت حياتي دارد و به همرين

زيست محيطي اخال شهروند در برگيرنرده اخرال مراقدرت

دليش همواره دغدغه اصلي جامعهشناسان پررداختن بره مقولره

است (.)Steward, 1991:68

نظم يا بينظمي اجتماعي بوده و هسرت (چلدري .)6911 ،اسراس

در عين حال بيتروجهي بره وظرايف شرهروندي زيسرت

نظررم اجتمرراعي در هررر جامعررهاي مجموعررهاي از ارزشهررا و

محيطي و مسؤوليت گريزي در اين مورد ميتوانرد پيامردهايي

هنجارهاي اجتماعي است .با پايدندي افراد جامعره بره قواعرد

چون تخريب محيط زيسرت ،هزينرههراي ماراعف خردمات

اجتماعي است كه نظم اجتماعي در جامعهاي برقرار ميشود و

شهري ،فرسايش و تخريرب سرريع امروال عمرومي و مدلمران

تداوم مييابد چرا كه بدون نظم ،جامعه دچار نوعي گسيختگي

شهري را به همراه داشته باشد .در همين راستاست كه امرروزه

اجتماعي يا آشفتگي اجتماعي ميگردد .عدم پايدندي به قواعد

زباله پراكني مصداقي از مسؤوليت گريزي شرهروندي زيسرت

اجتماعي يا بينظمي در هر جامعهاي تا انردازهاي وجرود دارد

محيطي و مسأله اجتماعي در سراسر جهان مطرح است
زباله پراكنري بره مبابره دفرع سرهش انگارانره و نامناسرب

اما در برخي موارد اين موضوع به مسرألهاي اجتمراعي تدرديش
ميگردد .جامعه شناسان معموالً مسرأله اجتمراعي را وضرعيت

مقداري زباله

( ;Geller & et al., 1982; Stokols & Altman, 1987

 )Keenan,تعريف ميشود .زباله پراكنري بره عنروان ير

اظهار شدهاي ميدانند كه با ارزش هاي شمار مهمري از مرردم

1996

مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام كنند

مسأله زيست محيطي ،مندرع قابرش تروجهي از آلرودگي اسرت.

(رابينگرتن .)61 :6981 ،ويليام سون و همکارانش مشکش اجتماعي

مشکالت اجتماعي مررتدط برا زبالره پراكنري شرامش خطررات

را اينگونه تعريف كردهاند :مشکش اجتماعي موقعيتي است كه

ايمني ،آتشسروزي ،سرالمت انسران ،و خطررات غيرمسرتقيم

بيشتر مرردم آن را غيرمطلروت تلقري مريكننرد و برر زنردگي

بهداشرتي اسرت ( .)Schultz & et al., 2013:36شرواهد تجربري

بسياري در فرآيند كنش اجتماعي به طور مستقيم و غيرمستقيم

نشان داده است وجود زباله در فااهاي گونراگون شرهري در

اثررر مرريگررذارد و بيشررتر مررردم آن را احسرراس مرريكننررد و

افررزايش تخلفررات اجتمرراعي ماننررد سرررقت تأثيرگررذار اسررت

درخواست حش آن را دارند (سون به نقش از آزاد .)63 :6911 ،بر

(.)Ellickson, 1996; Keizer & et al., 2008; Defra, 2012

اين اساس بسياري از موضوعات اجتماعي در جامعه ايراني از
جمله مسؤوليت گريزي شهروندي در حوزه زيسرت محيطري،
به ويژه زباله پراكني 1را ميتوان به عنوان مصداقي از بينظمي
اجتماعي 9شهروندان ،مورد بررسي قرار داد.
امروز شهروندي زيست محيطي 4يکي از مهمترين انرواع
شهروندي است كه مستلزم حقرو و مسرؤوليتهرايي اسرت.
منظور از حقو داشرتن حرق شرركت در تصرميمگيرريهراي
زيست محيطي و داشتن محيطي تميز و قابش زندگي است .در
بخش مسؤوليتها نيز حفاظرت از منرافع نسرشهراي آينرده و
موجودات ديگر و شركت فعال در بحثهاي آزاد در رابطه برا
1

Social order
littering
3
Social Disorder
4
Environmental citizenship

زباله پراكني به عنوان مصداقي از بينظمي اجتماعي ،يکي
از مهمترين مسائش زيست محيطي ،اجتماعي ،زيداشناسي است
كه بيش از  42سال مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته
است و به پژوهشهاي رفتراري نظراممنرد منجرر شرده اسرت
(

Clark & et al., 1971; Geller & et al., 1980, 1982; Schultz & et al.,

 .)2013بررسي اين مسأله در اواخرر دهره  6312و اوايرش دهره
 6312آغاز شده است .زماني كه مطالعرات و نظرسرنجيهراي
اوليه در سال 6318در زمينه حفظ امريکاي زيدرا 1آغراز شرد و
نتايج نشاندهنده آن بود كه زبالهريرزي و پاكسرازي فاراهاي
عمومي از زباله در ايالرت متحرده

( & Clark & et al., 1971; Cone

 )Hayes, 1980; Geller & et al., 1982منجر به هزينههراي اقتصرادي
( )Torgler & et al., 2008; Cadena & et al., 2012زيرادي شرده

2

)Keep America Beautiful (KAB

5
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تحليش عوامش مؤثر بر بينظمي اجتماعي (با تأكيد بر رفتار زباله پراكني)

است .اين خود به افزايش مطالعات در رفترار زبالره پراكنري و

آن تخليه ميگردد كه اين ميتواند ضرررهاي زيسرت محيطري

;Cooley, 2005

(آلررودگي منررابع آت (زيرزمينرري و سررطحي) ،خررا  ،هرروا)،

مداخالت مرؤثر برراي غلدره برر ايرن مسرأله (

زيداشناختي ،تهديد بهداشت ،سالمت و تحميش هزينههاي زياد

 )Scholtz & et al, 2013منجر شده است.
نتايج تحقيقات گوناگون در كشرورهاي ديگرر نشران داده

اقتصادي براي كشور به همراه داشته باشد .بنابراين پرداختن به

است كه وجود و تجمع زباله در فااهاي عمومي ير

مسرأله

مسأله زباله پراكني كه خود موجرب تشرديد مسرائش زبالره در

زيست محيطي و انساني كامالً شناخته شدهاي است (

Cadena

ايران شده است ،امري ضروري است .از اين رو تحقيق حاضر

 )& etكره عرالوه برر مسرائش زيدراييشرناختي

به دندال بررسي عوامش مؤثر بر بينظمي اجتماعي ،با تأكيد برر

al., 2012:1734

محيط ،تهديد بهداشتي و سالمتي ،روحري ،روانري و جسرمي
شرهروندان (

رفتار زباله پراكني در بين گردشگران پرداخته است.

Arafat & et al., 2007; Armitage & Roozeboom,

 )2000و هزينرههراي اقتصرادي

(& et al., 2008

،)Keyhanian

ادبیات تحقیق

موجب نقض هنجار اجتماعي ميگردد .زبالهريرزي بره عنروان

مقصود اصلي از مرور ادبيات اين است كه پشتوانه و زمينرهاي

بخشي از آسيب شهري بر ميزان جرم به دو صورت تأثير دارد:

براي پژوهش فراهم آورد و پلي بين پروژۀ تحقيقاتي و وضرع

الف .زباله پراكني آشکارا به ساكنان شهري اين پيام را ميدهد

فعلي معرفت دربرارۀ موضروع ،ايجراد كنرد (بليکري.)33 :6983 ،

تا در مقابش انحراف از برينظمري اجتمراعي مردارا كننرد و در

براي تحقق اين هدف و آگاهي از نتايج و يافتههاي تحقيقرات

جلوگيري از جرم و رفتارهاي مخش دخالتي نکنند .ت .ساكنان

قدلي ،در اين قسمت به مرور تحقيقاتي خواهيم پرداخرت كره

احساس ميكنند كه به وسيله عناصر مخش در محيطهاي محله

در زمينه موضوع مورد نظرر و يرا حروزههراي نزدير

بره آن

تهديد مريشروند و بردون برقرراري روابرط برا همسرايگان و

صورت گرفته است.

برخورداريشان از فاراهاي عمرومي ،درون خانرههايشران در

با بررسي و مروري بر تحقيقرات انجرام شرده در داخرش

انزوا ميمانند .در صورتي كه اهش محله حفظ فااهاي عمومي

كشور به نظر ميرسد تحقيرق مسرتقيمي دربراره مسرأله زبالره

را مبالً از طريق جمعآوري زباله رد كند ايرن وضرعيت كنتررل

پراكني در ايران صورت نگرفتره اسرت .از ايرن رو مطالعرات

اجتماعي را تحليش برده و در نتيجه رفتارهاي اخالل كننرده در

انجرام شررده در كشررور در سرره زمينره مسررأله زبالرره ،پسررماند،

( Ellickson, 1996; Defra,

بازيافت صورت گرفت و به مساله زبالره پراكنري در برخري از

نظم و جرائم بيشتري را موجب ميشود
.)2012

اين تحقيقات به صورت متغيري فرعي اشراره شرده اسرت .از

امروزه زباله به عنوان يکي از مهمترين چالشهاي زيست

آنجايي كه حجم مطالعات گسترده بوده بره صرورت مروردي

محيطي جامعه ما بدل شرده اسرت .در ايرن رابطره اطالعرات

ذكر نشده بلکه ي

دستهبندي از مجموعه تحقيقات بر اسراس

سازمان مديريت پسماند با اشاره به ميزان سرانه زباله توليردي

موضوع (اينکه به چه چيزي پرداختهاند) صورت گرفته كه بره

در دنيا نشان ميدهد كه :ميزان توليد زبالره در جهران  412ترا

شرح زير است:

122گرم در روز براي هر فرد است ولي در كشور مرا بره 822
گرم تا ي

كيلو ميرسد ،به گونهاي كره اگرر هرر خرانواده در

طول ي

روز ،زباله كمتري توليد كند ،نتايج خوبي را مشاهده

الف .تحليش شکلي از زباله و بازيافت :تحقيقرات در ايرن
بخش به بررسي كمي و كيفي زبالههراي شرهري

(آبرادي6913 ،؛

صررفايي و همکرراران6981 ،؛ علرريدادي و همکرراران ،)6981 ،بررسرري

ميكنيم .ميزان توليد زباله در ايران  1برابر جهان است .اسرتان

وضعيت جمرعآوري و دفرع زبالرههرا

مازنرردران كرره يکرري از قطرربهرراي گردشررگري كشررور اسررت

يعقوبيفر و خميرچي ،)6981 ،بررسري ميرزان زبالره و مرواد قابرش

متأسفانه روزانه حدود  1122تن زباله در جنگش هرا و سرواحش

بازيافت

(اسرمي و همکراران6989 ،؛

(منوري و همکاران6981 ،؛ عددلي و همکاران6988 ،؛ دهقاني و

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

38

همکاران ،)6988 ،بررسري وضرعيت پسرماندهاي جامرد شرهري
(حسنوند و همکاران6981 ،؛ بذرافشان و مصرطفيپرور6981 ،؛ عداسروند،

6981؛ اكدرزاده و همکاران )6988 ،پرداختهاند.

1228؛ دفرا1261 ،؛ شوكور و همکاران )1261 ،پرداختهاند.
ج .انگيزههاي دفع مناسب زباله :تحقيقات در ايرن بخرش
به بررسي عوامش رواني و اجتماعي مؤثر بر رفتار و انگيزههاي

ت .بررسي رفتار و نگررش نسردت بره بازيافرت :در ايرن

افراد (ترگلر و همکاران1228 ،؛ اوالينکا و بلگان )1266 ،پرداختهاند.

بخش تحقيقات به بررسي نگرش و ميزان آگاهي مردم نسردت

در مجموع مررور مطالعرات داخلري نشران مريدهرد كره

(مسگراف و همکراران6982،؛ ابراهيمري و همکراران6988 ،؛

محققان بر رفتار زباله پراكني شهروندان به عنوان مندرع اصرلي

علررويمقرردم و دلدررري6988 ،؛ پيرصرراحب و همکرراران6983 ،؛ صررالحي،

توليد زباله در جامعه توجهي نشان ندادهاند و بيشتر بر مداحث

به بازيافت

 )6931پرداختهاند .در واقع تحقيقات به نگررش سرنجي افرراد
جامعه نسدت به رفتار بازيافت پرداختهاند.
ج .مشاركت و تغيير رفتار افراد :تحقيقات در ايرن بخرش
بره بررسري نحروه مشراركت شرهروندان در مرديريت شررهري
(مصطفيپور6982،؛ قهرمان6988 ،؛ مالزاده6932،؛ بوربور و بيگي)6936 ،

و عوامش اجتماعي مؤثر بر جلب مشاركت افرراد

(آراسرته6983 ،؛

نرروابخش و نعيمرري6932،؛ عمررادزاده ،)6936 ،تغييررر رفتررار افررراد بررا
آموزش و فرهنگسازي

(علرويمقردم و همکراران6981 ،؛ دهقراني و

همکاران )6936 ،پرداختهاند.
در رابطه با تحقيقات داخلي ميتوان گفت كه اغلب آنها
با ديدگاه محيط زيستي يا اقتصادي بره موضروع پرداخترهانرد.
بيشتر تحقيقات از نوع نگرش سنجي و گرايش سنجي هستند؛
بررسرريهررا خررالا مطالعرره در ايررن حرروزه را بررا ديرردگاه
جامعهشناختي آشکار ميكند .به طوريكه هيچ تحقيقري رفترار
زباله پراكني را به عنوان متغيري محروري و عوامرش اجتمراعي
مؤثر بر آن را بررسي نکرده است .برخالف تحقيقات داخلري،
تحقيقات خارجي بره طورگسرترده و عميرق بره مسرأله زبالره
پراكني پرداختهاند؛ بر حسب موضوع ميتوان آنها را بره سره
دسته ذيش تقسيم كرد:
الف .بررسي دالئش رفتار زباله پراكني :اين نوع تحقيقرات
به بررسي رفتار زباله پراكني ،اينكه چررا افرراد در خيابرانهرا
زباله ميريزند؟ آنها چه نروع زبالرهاي و در چره مکرانهرايي
بيشتر زباله ميريزنرد؟

( & Geller & et al.,1982,1980. Stokols

Altman,1987, Nkwocha & Okeoma, 2009. Schultz & et al.,

 )2013پرداختهاند.

مربرروب برره مسررائش بعررد از توليررد زبالرره از جملرره بازيافررت و
مشاركت در بازيافت توجه نشان دادهاند اما بايد توجه داشرت
كه براي پيشگيري از مسرائش زبالره الزم اسرت زبالرهريرزي و
صورتهاي نامناسب دفع زباله كاهش يابد .از اين رو با توجه
به عدم بررسي رفتار زباله پراكني در ايران ،تحقيق حاضرر برر
آن است تا رفتار زباله پراكني را به عنوان مصداقي از بينظمي
اجتمرراعي و مسررؤوليت گريررزي شررهروندان مررورد تحليررش
جامعهشناختي قرار دهد.
چارچوب نظری
نظريههايي كه در رابطه برا رفترار و كرنش وجرود دارد بره دو
دسته مدل تقسيم ميشوند:
الف -مدلهرايي كره بره مردلهراي فهرم و تديرين رفترار
معروفند .اين نوع مدلها كه به آنها مدلهاي خطي هم گفتره
ميشود درصددند تا به بررسي عوامش مؤثر بر انجام ي

فعرش

يا رفتار بپردازند .در اينجا با سه دسته نظريه روبرو هستيم-6 .
نظريههايي كه رفتار را تحت تأثير عوامش درونري مبرش عوامرش
روانشناختي ،عقالني و هزينه -فايده ميدانند -1.نظريرههرايي
كه رفتار را تحت تأثير عوامش بيرونري مبرش زمينره اجتمراعي-
نهررادي ،هنجارهررا ،ارزشهررا و جهررتگيررري هرراي اجتمرراعي
ميدانند -9 .نظريههاي تلفيقي كه به هرر دو دسرته عوامرش در
تديين رفتار توجه داشتهاند.
ت -مدلهايي كه به مدلهاي تغيير رفتار معروفنرد .ايرن
نوع مدلها كه به آنها مدلهاي دوري گفته ميشود درصددند

ت .موانع مرتدط با دفع مناسب زباله :اين نروع تحقيقرات

تا فرايند تغيير رفترار را از طريرق ارتدراب برين متغيرهرا نشران

(گرين1226 ،؛ كيزر و همکاران،

دهند .در اين دسته از نظريهها به عواملي چون تغييرر ،ترغيرب

به بررسي موانع مرتدط با دفع زباله
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تحليش عوامش مؤثر بر بينظمي اجتماعي (با تأكيد بر رفتار زباله پراكني)

ارزشها موجب شکشگيري باورهاي مختلفي نسدت به محريط

و يادگيري تأكيد ميشود (.)Darnton, 2008
در اين تحقيق براي تحليش رفتار زباله پراكني بر نظريههرا

زيست ميشود و اين بر هنجارهاي شخصي نسدت بره محريط

و مدلهاي دسته اول تأكيد مريشرود و برراي توضريظ نظرري

زيست تأثير ميگذارد و در نهايت موجب كنشهاي فعرال يرا

متغيرهاي اصلي تحقيق از نظريه تلفيقي «ارزش ،باور ،هنجار»6

انفعالي در عرصه خصوصي يا عمومي نسدت به محيط زيست

پاول استرن 1براي تديين رفتار زباله پراكني استفاده ميشود.

ميگردد.

نظريرره تلفيقرري پرراول اسررترن تحررت تررأثير نظريررههرراي
ارزشهاي مورد انتظار به خصوص نظريه رفترار برنامرهريرزي
شده آيزن )6336( 9نظريه تلفيقي تريانديس 4تالش كرد ترا برا
تعديش آنها به سوي نظريهاي كامشتر و تركيدي گام بردارد .او

موقعیت در ساختار اجتماعی،فشارهای
نهادی ،ساختار محرک

نظريه خود را در رابطه با رفتار محيطگرا ارائه كررده اسرت .او

ارزشها

در نظريه خود عالوه بر توجه به عوامرش نگرشري -فرردي بره
عوامش اجتماعي -ساختاري در تديين رفترار محريطگررا اشراره
دارد .استرن با مطاله نظريات قدلي بر اين عقيده است كه تأكيد
بر ي

باورهای عمومی،دیدگاه جهانی
نظریه بومشناختی قومی

عامش به خصوص ،نميتوانرد تديرين درسرتي از رفترار

ارائه دهد .مدلهاي تدييني بايد بيشتر از ي

عامرش نگرشري را

باورهای مشخص ،نگرشهای مشخص

در تديين رفتار در نظر بگيرند .از ايرن رو در تديرين رفتارهراي
محيطي بايد به دندال مدلهايي تلفيقي بود كه عوامرش مختلرف

تعهدات و مقاصد رفتاری

فردي ،زمينهاي ،نگرشي و عادتي را در بربگيرد (.)Stern, 2000

استرن در نظريه خود نگرشها را تحرت ترأثير باورهراي
فرد ميداند امّا برخالف آيرزن ،ارزشهرا را قدرش از همره ايرن
عوامش قرار ميدهد .ارزشها گرايشهاي كلري هسرتند كره در

رفتار
نمودار -1مدل علی سلسله مراتبی استرن از رفتار محیطی (استرن،
)64 :1262

زندگي افراد پيش از باورها و نگرشها شکش ميگيرند .آنهرا
همچنين در طول زمان ثابتتر هستند .در عين حال ،ارزشهرا

استرن به دندرال ارائره نظريرهاي تلفيقري در رابطره رفترار

نسرردت برره نگرررشهررا از تررأثير كمتررري در پرريشبينرري رفتررار

محيطي است .از نظر او مدلهاي قدلي عمردتاً برر نگررش در

برخوردارند .استرن بر سه دسته ارزشهراي زيسرت كررهاي،1

توضيظ رفتار تأكيد داشتهاند امّا به نظر مريرسرد برراي تديرين

از اين نوع

رفتار بايد به عوامش غير نگرشري هرم توجره داشرت .برر ايرن

نوع ارزشها برا ترأثير برر نگررشهرا و هنجارهراي شخصري

اساس او به چهار عامش به عنوان تعيين كنندههراي رفترار (كره

رفتارهاي متفاوتي را نسدت به محيط در فرد ايجراد مريكننرد.

بسيار شديه به نظريه تري انرديس اسرت) در رابطره برا محريط

دگرخواهانه 1و خودخواهانه 1اشاره ميكند .هر ي

اشاره ميكند .اين عوامش عدارتند از:
1

Value-belief-norm
Paul stern
3
Ajzen
4
Triandis
5
Biospheric values
6
Altruistic
7
Egoistic
2

الف -عوامل نگرشی

8

Attitude factors

8
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از نظررر اسررترن ايررن عوامررش شررامش هنجارهررا ،باورهررا و

ديگران ( )1221مشاهده رفتار ديگراني كره در همسرايگيمران

ارزشهاست .اين عوامش را ميتوان در قالرب مفراهيمي چرون

زندگي ميكنند ،به احتمال زياد بر مرا ترأثير قابرش مالحظرهاي

پيش فرضهاي كلي در زمينه محريط ،باورهراي و هنجارهراي

دارد ،به ويژه زماني كه اين رفتارهاي قابرش مشراهده برهعنروان

مشخص رفتاري ،نگرشهاي ضد محيط ،هزينه -فايده متصور

هنجار (اينکه ما بايستي چگونه رفتار كنيم) شناخته شروند .در

كنش مورد برررسي قرار داد .پراوو و پيتگرين ( )1262نيرز در

مجموع از نظر استرن عوامش زمينهاي -ساختاري ترأثير مهمري

همين راستا به تأثير نگرش و عکسالعمش ديگران برر تصرميم

بر كنشهاي نظاممند زيست محيطي دارند .نامناسب بودن اين

به اقدام به رفتار اشراره كرردهانرد .در رابطره برا زبالره پراكنري

عوامش طدعا زمينه را براي بينظمي زيست محيطري و برهطرور

بهعنوان مصداقي از بينظمي اجتماعي ميتوان بره متغيرهرايي

مشخص زبالهريزي فراهم خواهد كرد.

چون ارزشهاي زيست محيطي فررد ،براور منفري نسردت بره
1

زبالهريزي ،عدم احساس مسؤوليت نسدت به محيط زيسرت و

پ -تواناییهای شخصی

حس منفي نسدت زباله را ميتوان به عنوان شاخصهراي ايرن

اين تواناييها ،شامش شناخت و مهارتهرايي اسرت كره برراي

عامش در نظر گرفت.

كنشهاي مشخصي نياز است .همچنين دسترسي به زمان براي
كنش تواناييهاي عمومي و منابعي چون سواد ،درآمد ،پايگراه

ب -عوامل زمینهای( 1بیرونی)

و قدرت اجتماعي .از نظر استرن دانش و آگاهيهراي زيسرت

ايررن عوامررش شررامش تررأثيرات بررين شخصرري (مبررش ترغيررب و

محيطي فرد به عنوان بخش از تواناييهراي شخصري افرراد در

مدلسازي) ،انتظارات اجتماع ،تدليغات ،قوانين دولتي ،عوامرش

كنش زيست محيطي آنان تأثيرگزار اسرت .فقردان يرا ضرعف

قانوني و نهادي ديگر ،مشکالت فيزيکي كنشهراي مشرخص،

اگاهيهاي زيست محيطي ميتوان موجب رفتارهراي مخررت

ويژگيهاي مختلف زمينه اجتماعي ،اقتصادي و سياسي كرالن

زيست محيطي (مانند زبالهريزي) گردد .دانش زيست محيطري

ميشود .در اين رابطه ميتوان به كنتررل اجتمراعي -هنجراري

توسط نظريه پردازان ديگر از جمله فيتکائو و كسش هرم مرورد

اشاره كرد .محققان هنجارهاي اجتمراعي را بره عنروان مؤلفره

تأكيد قرار گرفته است .الدته از نظر اين دو دانش برهطرور غيرر

مفيدي براي در بهتر رفتار اجتماعي انسان به ويژه رفتارهاي

مستقيم و از طريق تأثيرگذاري بر نگرش زيسرت محيطري برر

زيسررت محيطرري تلقرري مرريكننررد

( ;Minton & Rose, 1997

رفتار زيست محيطي تأثير دارد

(فيتکائو و كسرش ،6386 ،بره نقرش از

 .)Mehmetoglu, 2010; Borgstede & Biel, 2002هرچره كنتررل

كولموس و آيرژمن .)141 :1221 ،طدعا نراتواني زيسرت محيطري از

هنجاري در جامعه بيشرتر باشرد طدعرا رفترار افرراد بيشرتر در

جمله فقدان آگاهي و دانش زيست محيطي ميتوانرد موجرب

راستاي نظم اجتماعي و به طور مشخص معطوف به حفاظرت

رفتارهاي ضد محيط از جمله زباله پراكني در افراد گردد.

از محيط زيست خواهد بود .همچنين در رابطه عوامش زمينهاي
9

موثر بر رفتار زيست محيطي ،استرن به مشکالت فيزيکري نيرز

ت -عادت

اشاره دارد كه در اين تحقيق به تأثير ندود يرا ضرعف امکانرات

عادات نوع متمايزي از متغيرهراي علیري هسرتند .تغييرر رفترار

دفررع زبالرره و مسررأله گمنررامي بررر رفتررار زيسررت محيطرري

اغلب نياز به كنار گذاشرتن عرادات قرديمي و تبديرت عرادات

(زبالهريزي) تأكيد شده است .در عين حال زبالهريزي ديگرران

جديد است .عادت عاملي كليدي در تديين رفتار محيطي است

ميتواند بهعنوان يکي از مهمتررين عوامرش زمينرهاي مرؤثر برر

( .)Stetn, 200:416-418برر اسراس نظرر تريانرديس (

Triandis,

رفتار زبالهريزي افرراد در نظرر گرفتره شرود .از نظرر ديترز و
Contextual

1

Personal capabilities
Habit

2
3
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 ،)1977عادت ي
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متغير كليردي و تأثيرگرذار برر روي رفترار

ميدهد .بايرد توجره داشرت كره نظريره اسرترن معطروف بره

است .عادت كه مدتني بر رفترار گذشرته افرراد اسرت ،موجرب

رفتارهاي محيطگراست .از نظر او فرد تحت تأثير اين عوامرش

ميشود تا رفتار در موقعيتهايي به طور خود به خودي انجام

چهارگانه ،رفتراري را در حمايرت يرا مخرالف برا ارزشهراي

پذيرد .به طوري كه وقتي فرد در موقعيتي خاص قرار ميگيرد

محيطي از خود بروز ميدهد .از اين رو مي تروان از نظريره او

آن رفتار را طدق عادت انجام مريدهرد .برر اسراس ديردگاه او

در تديين رفتار زباله پراكنري برهعنروان مصرداقي از برينظمري

 )Triandis,ميتوان عرادتهرا را برر اسراس تعرداد

اجتماعي استفاده كرد .چرا كه نظم اجتماعي زمراني بره خطرر

دفعات تکرار رفتار ،ارزيابي رفتار فرد در موقعيتهاي مختلف

ميافتد كه افراد قواعد پذيرفتره شرده اجتمراعي را بره دالئلري

موضوع يا موقعيت واكرنش

رعايت نکنند .اين قواعرد مريتوانرد در حروزههراي مختلرف

نشان ميدهد ،اندازهگيري كرد .اوالنردر و توجرسرون ()6331

مصدا داشته باشد .در رابطه با موضوع تحقيرق وقتري قواعرد

معتقدند عادات در تحقق نيات افراد مرؤثر هسرتند .مرردم هرر

زيست محيطي در رابطه با دفع مناسرب زبالره از طررف افرراد

روزه ياد مي گيرند و يا عراداتي دارنرد كره آنهرا را بره گونره

جامعه رعايت نگردد ،طدعا ما با محيطي كبيف روبرو خرواهيم

تقريداً خودكار قادر به انجام وظيفه ميكند .طدرق نظرر اسرترن

بود كه ميتوان آن را بهعنروان مصرداقي از برينظمري زيسرت

عامش كليدي در تديرين رفترار محيطري

محيطي در نظر گرفت .اين بينظمي مي تواند دالئرش مختلفري

است .به طوري كه تغيير رفتار اغلرب نيراز بره كنرار گذاشرتن

داشته باشد كه در اين تحقيق از منظر پراول اسرترن برر چهرار

عادات قديمي و تبديت عادات جديرد اسرت .برر ايرن اسراس

عامش نگرشي ،زمينهاي ،تواناييهاي شخصري (درايرن تحقيرق

عادت ميتواند عامش كليدي در رفتار زبالهريزي افراد باشد.

عدم آگراهي زيسرت محيطري) و عرادتي تأكيرد شرده اسرت.

(1980:204

و اينكه فرد اغلب چگونه به ي

( )1222نيز عادت ي

جاندرهگرراي

مصاديق هر كدام از اين عوامش در باال توضيظ داده شده است.

بر اين اساس استرن برا نقرد نظريرات ير

رفتاري و تحت تأثير نظريه تري انرديس بره سروي نظريرهاي

و در بخش تعريف مفاهيم آمده است .بر اين اساس مريتروان

تلفيقي در رابطه با رفتار محيطي گرام برر مريدارد .او هرم بره

مدل نظري زير را بر اساس نظريه استرن ارائه كرد.

عوامش بيروني و هم عوامش دروني در تديين رفتار توجه نشران
عوامل نگرشی
عوامل
زمینهای
زباله
پراکنی

عادت

تواناییهای
شخصی
مدل  -1مدل نظری عوامل مؤثر بر زباله پراکنی
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روش تحقیق

مبابه دفع سهش انگارانه و نامناسب مقداري زبالره

( Geller & et

از لحاظ منطق روش شناختي ،روش تحقيرق پرژوهش حاضرر

1982; Stokols & Altman, 1987; Keenan, 1996

 )al.,تعريرف

پيمايشي 6و از نوع مقطعي 1است .جامعه آمراري ايرن تحقيرق

ميشود .رفتار زباله پراكنري بره رفتارهرايي كره بره ريخرتن و

عدارت است از كليه گردشگراني كه در فصرش تابسرتان 6939

پاشيدن زباله در محيط منجر ميگردد ،اشاره مريكنرد .در ايرن

وارد استان مازندران شدند .تعداد نمونه برا اسرتفاده از فرمرول

تحقيق رفتار زباله پراكني برا شراخصهرايي چرون رهاسرازي

نمونهگيري كوكران 981 ،نمونره تعيرين شرده اسرت .در ايرن

دستمال كاغذي ،تکههاي كاغذ يرا تکرههراي روزنامره ،ظررف

تحقيق از روش نمونهگيري چنرد مرحلرهاي اسرتفاده شرد .برا

نوشيدنيها ،پوست ميوه ،آدامس ،ته سيگار ،كيسههاي كاغذي

توجه به اين كه گردشگران در فصش تابستان شهرهاي سراحلي

و  ...در محيط مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

را به عنوان مقصد خود انتخات ميكنند ،ابتدا شهرهاي ساحلي
مازندران در سه خوشه غرت ،مركز ،شر قرار گرفته ،بعرد از

ب -تعریف متغیرهای مستقل

آن از هر خوشه دو شهر به تناسب امکانات تفريحي ،موقعيرت

بررر اسرراس مرردل نظررري تلفيقرري اسررترن ،متغيرهرراي مسررتقش

ساحلي ،پار هاي جنگلي به صورت تصادفي انتخات گرديد.

تأثيرگذار بر رفتار زباله پراكني كه در اين تحقيق مورد استفاده

سپس از خوشه غرت شهرهاي نوشهر و كالردشت ،از خوشره

قرار گرفت عدارتند از:

مركز محمودآباد و بابلسرر ،از خوشره شرر سراري و بهشرهر

 -6ارزیابی منفی فرد از زباله پراکنی :ارزيرابي منفري ير

انتخات شدند .در مرحله نهايي از روش نمونههاي در دسترس

رفتار به وضعيتي اشاره دارد كه فرد نگرش مطلوبي نسردت بره

و آنهايي كه تمايش به پاسخگويي داشتند براي انتخات نمونره

انجام رفتار ندارد سپس بر اساس آن ارزيابي تصميم مريگيررد

استفاده شده است .دادههاي مورد نياز تحقيرق از طريرق ابرزار

كه چگونه رفتار كند .در زمينه زباله پراكني ،ارزيابي منفي فررد

پرسشنامه به روش ميداني جمعآوري شده است .براي ارزيابي

از زباله پراكني بهصورت شاخصي مورد سنجش قرار گرفت.

ميزان اعتدار پرسشنامه از اعتدار صوري استفاده شده است .بعد

 -1عدم آگاهی زیست محیطی :منظور از عدم آگاهي ،عدم

از تهيه پرسشنامه اوليه،توسط سه داور متخصص مورد ارزيابي

اطالع و دانش فرد نسدت به تأثير كنشهاي انساني برر محريط

قرار گرفت .همچنين براي سنجش ميزان پايايي مقياسها ،بعد

زيست به ويژه تأثيرات مخرت زباله پراكني اسرت .از ايرن رو

نمونره  42نفرري مرورد

افراد بدون آگاهي از مارات زباله و زباله پراكنري بره راحتري

آزمون قررار دادهايرم .ميرزان آلفراي بره دسرت آمرده در همره

زبالههايشان را رهرا مريكننرد .در ايرن تحقيرق ميرزان آگراهي

مقياسها باالي  2/1بوده است..براي تجزيه و تحليش دادههراي

زيست محيطي افراد با طراحي شاخصي از چنرد سرؤال مرورد

اين پژوهش از نرمافزار  SPSSو براي آزمرون مردل نظرري از

سنجش قرار گرفت.

از تهيه پرسشنامه اوليه ،آن را در ير

 -9ارزشهای محیط زیستت گرایانته ضتعیف :ارزش بره

نرمافزار  AMOSاستفاده شده است.

معني باور به شرايط مطلوت رسيدن به هدف مشخص اسرت.
تعریف مفاهیم

ارزش زيست محيطي شامش جهت گيريهراي اساسري فررد در

الف -تعریف متغیر وابسته

قدال محيط زيست و مدين جهان بيني او در بات جهران طديعري

زباله پراكني همچنين به معني رها كردن چيزهاي غير ضروري

است ( .)Schwartz, 1977در اين تحقيق ميزان مطلوبيت و اهميت

 )Green,زبالره پراكنري بره

منابع زيست محيطي به مبابه ارزشهاي زيسرت محيطري فررد

و غير طديعي در محيط است

(2001

به صورت شاخصي مورد سنجش قرار گرفت.
Survey
Cross - sectional

1
2

 -4زباله پراکنتی توستط دیگتران :زبالره پراكنري توسرط
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ديگررران برره شرررايطي اشرراره دارد كرره در آن فرررد بررا ديرردن

پر بودن سطش زباله ،فاصله زياد سطشهاي زباله از هرم اسرت.

زبالهريزي توسط اطرافيان يا افرراد جامعره (ديگرري) تشرويق

در واقع فقدان خدمات ،شرايط را براي زبالهريزي افراد تسهيش

ميشود كه زباله بريزد يا استنداطش اين است كه بايد زبالره را

ميكند .بدين معني كه فقدان خردمات موجرب افرزايش زبالره

در محيط خاص رها كند.

پراكني ميگردد.

 -5کنترل اجتماعی :بره سرازوكارهايي كره جامعره برراي

 -3گمنامی :گمنرامي بره معنري ناشرناخته برودن فررد در

حفظ نظم اجتماعي اتخاذ ميكند كنترل اجتمراعي مريگوينرد.

زمينهاي است كه در آن قرار ميگيرد .در اين تحقيرق گمنرامي

اين سازوكارها ميتواند به صورت رسمي (از طريق نهادهراي

بهعنوان يکي از شرايط زمينهاي به وضعيتي اشاره دارد كره در

قانوني) و غير رسمي (از طريرق مرردم و نهادهراي مردني) در

آن افراد در مکرانهراي ناشرناس ،خلروت يرا بره دور از ديرد

جهت كنترل هنجاري در جامعه فعال شروند .در ايرن تحقيرق

ديگران كه امکانات ساماندهي زباله نداشد ،راحتترر و بيشرتر

ميزان كنترل اجتماعي جامعه در حوزه زيسرت محيطري مرورد

زباله ميريزند .بدين معني كه محيط ناشناخته شرايط را برراي

سنجش قررار گرفتره اسرت .هرچره كنتررل اجتمراعي زيسرت

زباله پراكني افراد تسهيش ميكند و موجب افزايش زباله پراكني

محيطي قويتر باشد ،زبالهريزي هم كاهش مييابد.

ميگردد.

 -1عدم احستا

مستؤولیت :احسراس مسرؤوليت يعنري

 -62احسا

منفی نسبت بته زبالته :اسرترن در بحرث از

اينكه چقدر فرد احساس ميكند كه رفتارش تأثيرگرذار اسرت

عوامش نگرشي به باورهاي مشرخص فررد اشراره دارد .دريرن

و به چه ميزان فرد شخصراً مسرؤول عواقرب رفترارش اسرت،

راستا احساس منفي نسدت به زباله به باور و تصرور منفري يرا

( Davies et al.,

ناخوشايند فرد نسدت به نگه داشرتن زبالره (در دسرت ،داخرش

 .)2002افرادي كه به گونهاي محريطزيسرتي رفترار نمريكننرد،

ماشين ،محيط اطراف) اشاره دارد كه اين امر با زبالرهريرزي در

احساس ميكنند كه آنها نمريتواننرد برر موقعيرتشران ترأثير

ارتداب است.

ميتواند بر رفتار و عملکردش تأثير داشته باشد

بگذارند و يا ندايستي نسدت به آن احسراس مسرؤوليت داشرته
باشند .اين بدان معني است كه هرچه عدم احساس مسرؤوليت

تحلیل یافتهها

شخص بيشتر شود ،رفتار زباله پراكني او بيشتر خواهد شد.

توصیف اجمالی نمونه آماری

عامرش

اطالعات در اين تحقيق از بين  981نفر از گردشرگران اسرتان

 -1عادت  :طدق نظر اسرترن ( )1222عرادت ير

كليرردي در تديررين رفتررار محيطرري اسررت.بررر اسرراس ديرردگاه

مازندران جمعآوري گرديده است كره  12/4درصرد زن (634

 )Triandis,ميتوان عادتها را بر اسراس

نفر) و  43/1درصد ( 636نفر) مرد بودهاند .همچنين ميرانگين

تعداد دفعات تکرار رفتار ،ارزيابي رفتار فرد در موقعيرتهراي

سني افراد  92سال بوده و پايينترين سن  61سال و براالترين

موضوع يا موقعيرت

سن نيز  16سال بوده اسرت .بره لحراظ وضرعيت تأهرش 93/1

واكنش نشان ميدهد؛ اندازهگيري كرد .در اين تحقيق عادت به

درصد مجرد (616نفر) و 12/8درصرد هرم متأهرش (194نفرر)

زبالهريزي فرد در قالب شاخصي مورد بررسي قرار گرفت.

بودهاند .در رابطه با تحصيالت هم افراد با تحصيالت ديپلم برا

تريانديس

(1980:204

مختلف و اينكه فرد اغلب چگونه به ي

 -8فقدان خدمات مربوط به دفع مناسب زباله :طدق نظريره

 99/8درصد ( 692نفر) بيشترين افراد نمونه و ابتردايي برا ./8

استرن رفتار افراد متأثر از شرايط ،عوامش زمينرهاي و امکانرات

درصد ( 9نفر) كمترين افراد نمونه را تشکيش ميدهنرد .بيشرتر

فيزيکي است .فقدان خدمات مربوب به دفع مناسرب زبالره بره

پاسخگويان  82/1درصد وضعيت اقتصرادي خرود را متوسرط

معني فقدان يا عدم وجود امکانات دفع زباله چون سطش زباله،

ارزيابي كردهاند 1/9 .درصد هم وضعيت اقتصادي خود را باال
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ارزيابي كرده و تنها  64/6درصد وضرعيت اقتصرادي خرود را

جرردول فررو بيررانگر آزمررون همدسررتگي بررين متغيرهرراي

پايين ارزيابي كردهاند .نتايج تحقيق نشران مريدهرد كره 99/1

مستقش تحقيق و رفتار زباله پراكني اسرت .همرانگونره كره از

درصد افراد ميزان زباله پراكنيشران براال 99/3 ،درصرد داراي

جدول بر ميآيد رابطه بين دو متغير معنيدار و معکوس است.

زباله پراكني متوسط و  91/1درصد هم ميزان زباله پراكنيشران

هرچه فرد ارزيابي منفيتري از زبالهريزي داشرته باشرد ،كمترر

پايين بوده است.

زباله پراكني ميكند و همچنين وقتي كنتررل اجتمراعي اعرم از
رسمي و غيررسمي در رابطه برا زبالرهريرزي افرراد در جامعره

آزمون فرضیهها

قويتر باشد ،زباله ريزي گردشگران كمتر خواهد بود .در عين

براي آزمون فرضريات تحقيرق از آزمرون همدسرتگي پيرسرون

حال رابطه بين متغيرهاي ديگر تحقيق با متغير وابسته معنيدار

استفاده شده است .همچنين براي تحليش ارتداب بين متغيرهراي

و جهت رابطه هم مبدت و مستقيم است .هرچند همه متغيرهرا

مستقش و وابسته ،تحليش مسير از طريق نرمافرزار  Amosارائره

رابطهاي معنيدار با متغير وابسته دارنرد امرا ميرزان همدسرتگي

شده اسرت .در ادامره ابتردا بره تحليرش و تفسرير روابرط برين

برخي از متغيرها باال و برخي ديگر پايينتر اسرت .عرادت بره

متغيرهاي مستقش با متغير وابسته (زباله پراكني) مريپرردازيم و

زبالهريزي ) (r=0.55و گمنامي ) (r=0.43بيشترين ترأثير را برر

در پايان روابط چندگانه بين متغيرهرا از طريرق تحليرش مسرير

زبالهريرزي افرراد دارد .در عرين حرال ارزيرابي منفري فررد از

ارائه ميشود .در اين تحقيق از ده متغير مستقش برراي سرنجش

زبالهريزي و فقدان خردمات كمتررين ميرزان همدسرتگي را برا

رفتار زباله پراكني استفاده شده اسرت .طدعرا ده فرضريه مرورد

زبالهريزي دارد.

آزمون قرار گرفت كه نتايج آزمون همدستگي آنها در جردول
زير آمده است .براي رعايت اختصار از بيان فرضريات صررف
نظر شده است.

همانگونه كه ذكر شد در اين تحقيق براي سنجش رفتار زبالره

جدول  -1آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و زباله پراکنی
متغیرهای مستقل

مدل مسیر

میزان

سطح

همبستگی

معناداری

پراكني افراد از نظريه تلفيقي پاول استرن استفاده شرده اسرت.
نظريه استرن هم به ويژگيهاي فردي و هم به شرايط و زمينره
ساختاري -هنجاري در انجام كنش مدتنري برر محريط زيسرت
تأكيد دارد .براي آزمون مدل نظري -مفهومي استرن به بررسي

ارزيابي منفي فرد از زباله پراكني

-./64

./22

ارزشهاي محيط زيست گرايانه ضعيف

./11

./22

عدم آگاهي زيست محيطي

./61

./22

با زباله پراكني پرداختيم .در اين مدل با توجه به اينكه اسرترن

كنترل اجتماعي

-./13

./22

عدم احساس مسؤوليت

./11

./22

تحت تأثير تري انديس ،متغير عادت را بهعنوان متغيرر نهرايي

احساس منفي نسدت به زباله

./14

./22

زباله پراكني توسط ديگران

./91

2/22

عادت به زباله ريزي

./11

./22

گمنامي

./49

./22

فقدان خدمات

./61

./22

و آزمون رابطه بين شاخصهاي چهار عامش مورد نظرر اسرترن

در تديين رفتار در نظر ميگيرد ،بهعنوان متغير مستقش مياني در
نظر گرفته شده اسرت .روابرط ميران برخري از شراخصهراي
عوامش مورد نظر استرن به دليش عدم معنيداري حذف گرديرد
و در نهايت مدل نهايي به صورت زير ارائه گرديد.
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sig=0.06 RMSEA=0.05
مدل  -2مدل مسیر روابط بین متغیرهایی مستقل و وابسته (زباله پراکنی)

Degrees of freedom = 26

همانگونه كره از مردل هرم برر مريآيرد ضرريب تعيرين

معني كه اين متغيرها موجب شکشگيري عادت به زبالرهريرزي

( اسرت .در

شده ،در نهايت رفتار زباله پراكني را در افراد نهادينه ميكننرد.

اين مدل  1متغير (عادت به زباله پراكني و ارزيابي منفي فرد از

مبال افرادي كه احساس مسؤوليت زيست محيطريشران پرايين

زباله پراكني ،كنتررل اجتمراعي ،ارزش محريط زيسرتگرايانره

است و زبالهريزي افراد ديگر جامعه را ميبيننرد ،برهخصروص

ضعيف و گمنامي) مستقيما بر متغيرر وابسرته ترأثير دارنرد كره

در وضعيت گمنامي (وضعيت گردشرگران) بيشرتر عرادت بره

بيشترين تأثير مربوب به متغير عادت است ) .(Beta=0.40بعرد

زبالهريزي دارند و در نهايت زباله ريزتر از ديگرانند.

متغيرهاي حاضر در مدل برابرر برا

)

از آن متغير ارزيابي منفي به زباله پراكني قرار دارد كره ترأثيري

آماره هاي بررازش بيرانگر قابرش قدرول برودن روابرط برين

معکوس بر زباله پراكني دارد .متغيرهراي ديگرر داراي ترأثيري

متغيرهاي حاضر در مدل است چررا كره ايرن آمرارههرا نشران

غير مستقيم بر زباله پراكني هستند .نکته مهم در ترأثيرات غيرر

ميدهند كه آيا مدل نظري با دادههاي نمونهاي تناسب دارد يرا

مستقيم ،تأثير و رابطه اكبر آنها بر متغير عرادت اسرت .بردين

خير .با بررسي انواع شاخصهاي برازش مشخص ميشود كره
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مدل ما از برازش قابش قدولي برخروردار اسرت .شراخصهراي

نظري ما توسط دادههرا نمونرهاي مرورد حمايرت قررار گرفتره

برازش مطلق كه مدتني بر تفاوت دو ماتريس بوده در حد قابش

است.

قدول هستند .چرا كه آمراره كراي اسرکوئر معنريدار نيسرت و

مجمرروع تررأثيرات مختلررف (مسررتقيم و غيرمسررتقيم)

شاخص نيکوئي برازش ) )GFI=.98و نيکوئي برازش اصرالح

متغيرهاي مسرتقش در جردول  1آمرده اسرت .در ايرن جردول

شده ) (AGFI=.95در حد قابش قدول هسرتند كره ايرن بيرانگر

بيشترين تأثير مستقيم مربروب بره متغيرر عرادت

برررازش مرردل تجربرري ارائرره شررده در باالسررت .همچنررين

است كه اين بيانگر عرادتي برودن رفتارهراي زيسرت محيطري

شاخصهاي برازش تطديقي از جمله شاخص بررازش هنجرار

ماست .همچنين بيشترين تأثير غير مسرتقيم مربروب بره متغيرر

شده ) (NFI=.96و شاخص بررازش تطديقري ) (CFI=.98هرم

كنترل اجتماعي ( )Beta=-0.15و كمتررين ترأثير غيرر مسرتقيم

بيانگر مناسب برودن مردل هسرتند .در نهايرت شراخصهراي

مربوب به متغيرهراي عردم آگراهي زيسرت محيطري و فقردان

برازش مقتصد كه در رابطه با درجه آزادي اسرت نيرز در حرد

خدمات ( )Beta=0.03است .بيشرترين ترأثير كرش مربروب بره

قابش قدول هستند .چرا كه آمراره ريشره دوم ميرانگين مربعرات

متغير عادت بره زبالره پراكنري و كمتررين آن هرم مربروب بره

خطاي برآورد )  )RMSEA=0.05بيرانگر بررازش قابرش قدرول

متغيرهاي عدم آگاهي و فقدان خدمات است.

)(Beta=0.40

مدل مسير است .در كش اين آمارهها نشان ميدهنرد كره مردل
جدول  -2اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر زباله پراکنی
نام متغیر

اثر غیر

اثر مستقیم

اثر کل

مستقیم
ارزيابي منفي فرد از زباله پراكني

-2/11

-

-2/11

ارزشهاي محيط گرايانه ضعيف

2/64

-

2/64

عدم آگاهي زيست محيطي

-

2/29

2/29

كنترل اجتماعي

-2/64

-2/61

-2/13

عدم احساس مسؤوليت

-

2/24

2/24

احساس منفي نسدت به زباله

-

2/21

2/21

زباله پراكني توسط ديگران

-

2/64

2/64

عادت به زباله پراكني

2/42

-2/21

2/94

گمنامي

./61

2/28

2/11

فقدان خدمات

-

2/29

2/29

نتیجه

اين تغييرات ناموزون مسائش متعددي را در حوزههاي مختلف

از اينكه ايران جامعهاي اسرت در حرال گرذار برر هريچ كرس

بهوجود آورده است .از ايجراد نرابرابري ترا مسرائش اجتمراعي

پوشيده نيست .جوامع در حال گذار معموال با تغييرات سرريع

مختلف از پيامدهاي جامعه گذار است .در همين راستا يکي از

و نابسامان در حوزههاي مختلرف روبررو هسرتند .مهرمتررين

مسائلي كه جوامع در حرال گرذار برا آن روبررو اسرت ،عردم

ويژگي اين نوع جوامع اين است كه ديگرر آن شررايط پايردار

پايدندي افراد به قواعد اجتماعي است .در حقيقت زباله پراكني

سنتي بر جامعه حاكم نيست و بخشهاي مختلرف جامعره بره

در فااهاي شهري و عمومي مصداقي از مسؤوليت گريرزي و

شکش ناموزون دستخوش تغيير به سمت توسرعه شرده اسرت.

بينظمي اجتمراعي شرهروندان ،در حروزه شرهروندي زيسرت
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محيطي است كه امروزه به عنروان يکري از مهرمتررين مسرائش

مانع از رفتارهاي ضد محيط گرانه ميگردند .ايرن موضروع در

زيست محيطي،اجتماعي و زيداشناسي در جامعه مطرح اسرت.

رابطه با تأثير احساس مسؤوليت بر رفتار نيز تأييد شرده اسرت

از اين رو ،تحقيق حاضر به بررسي عوامش مؤثر برر برينظمري

(.)Davies & et al., 2002; Oluyinka & Balogun, 2011
استرن در بحث از رفتارهاي زيست محيطي بره بحرث از

اجتماعي با تأكيد بر رفتار زباله پراكني پرداخته است.
براي بررسي رفتار زبالهريزي ،گردشگران استان مازندران

تأثير عوامش زمينهاي و بيروني نيز اشاره ميكنرد .از ايرن منظرر

بهعنوان جامعه مورد بررسي انتخات و از طريق پرسشرنامه بره

ميتوان به بحث ضعف هنجاري در جامعه اشاره كرد .در ايرن

بررسي متغيرهاي برآمده از مدل نظري پژوهش پرداختره شرد.

رابطه ميتوان به تأثير كنترل اجتماعي (اعرم از رسرمي و غيرر

در اين تحقيق از نظريه تلفيقي پاول استرن براي بررسي رفترار

رسمي) زيست محيطي و زبالهريزي ديگران برر زبالره پراكنري

زبالهريرزي گردشرگران اسرتفاده شرده اسرت .اسرترن برا نقرد

گردشگران پرداخت كه در اين تحقيق رابطه زباله پراكني با هر

رويکردهاي قدلي در مطالعه رفترار زيسرت محيطري بره ارائره

ي

از اين متغيرها معنادار بوده است .بدين معني كه هر چقدر

نظريهاي تلفيقي ميپرردازد كره در آن هرم برر سراختارهاي و

كنترل هنجاري جامعه قويتر عمش كنند ،رفترار زبالره پراكنري

هنجارهاي اجتماعي و هم بر عوامش نگرشي -فرردي افرراد در

كمتر ميگردد .بر اسراس نترايج تحقيرق ترگلرر و همکرارانش

كنشهاي زيست محيطي تأكيد دارد.

( )1228نيز هنجارهاي اجتمراعي نقرش بره سرزايي در بهدرود

بر اساس نظريه استرن نگرش فرد تأثير مهمي بر رفترار او

رفتارهاي زباله پراكني افراد داشتند .اوالينکا و بلگران ()1266

دارد .از نظررر او نگرررش شررامش ارزشهررا و باورهرراي زيسررت

مطرح كردند كه مندع كنترل مانع رفتار انحرافي به ويرژه زبالره

محيطي فرد است .طدق نترايج حاصرش از آزمرون فرضريههراي

پراكني مي گردد.گمنامي و ضعف امکانات دفع زباله از جملره

تحقيق ،بين نگرش زيست محيطي كه در ايرن تحقيرق شرامش

عوامش زمينهاي تأثيرگذار بر زبالهريزي گردشگران است .چررا

ارزيابي منفي فرد از زباله پراكنري ،ارزشهراي محريط زيسرت

كه وقتي افراد در محيطري باشرند كره نسردت بره افرراد ديگرر

گرايانه ضعيف فرد و عدم احساس مسرؤوليت فررد اسرت ،برا

شناخت نداشته باشرند و در عرين حرال امکانرات دفرع زبالره

زباله پراكني رابطه معناداري وجود دارد .به طوري كه هرر چره

محدود و ضعف كنترل هم وجود داشته باشد ،طدعا زبالهريزي

نگرشهاي زيست محيطي فرد قوي باشد ،كمتر زبالره پراكنري

با سهولت و بدون هزينهاي صورت ميگيرد .اسرترن در بحرث

ميكند .تحقيقات تجربي در زمينه رفتار زباله پراكني نيز ترأثير

از عوامش عامليتي تأثيرگذار برر رفترار بره بحرث توانراييهراي

نگرش زيست محيطي را بر رفتار زباله پراكني تأييد مريكننرد

شخصي (مبال دانش و آگاهيهاي زيسرت محيطري) و عرادت

( .)Schultz & et al., 2008, 2013از نظر پرتينگا و همکاران ()1224

اشاره دارد كره در ايرن تحقيرق روابرطشران برا زبالره پراكنري

در ارتداب با مسائش محيط زيستي ،كه اغلب از تااد بين منافع

معنيدار بوده است .به نظر ميرسد تجربره زيسرت مرا نشران

جمعي و فردي بر ميخيزد ،ارزشها ممکن است نقش مهمري

ميدهد كه افراد در مسافرت و در مکرانهرايي كره بره لحراظ

بازي كنند .رفتارهاي محيط زيستي ممکن اسرت بره خروبي از

هويتي گمنام هستتند راحتتر زباله را در محيط رها مريكننرد

ارزشهايي كه نفع شخصي را تعالي ميبخشرند ،برخيزنرد .از

كه الدته فقردان امکانرات دفرع زبالره در فاراهاي گردشرگري

طرفي ديگر در بحث ارزشها ،تعادل بين ارزشهاي دروني و

ميتواند موجب تشديد اين امر شود.

بيروني محيط زيست گرايانه فرد ،نقش مهمري در رفترار فررد

در نهايت تحليرش چنرد متغيرر نشران مريدهرد كره همره

ايفا ميكنند .ارزش هرايي چرون احتررام بره ديگرران ،ميرش بره

متغيرهاي حاضر در مدل توانستهاند  91درصد تغييرات متغيرر

مراقدت از محيط زيست يا فااهاي خاص ،احسراس مالکيرت

وابسته را تحليش كنند .در ميان اين متغيرها بيشتر تأثير مسرتقيم
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تفريحي.

مربوب به متغير عادت و ارزيابي منفري از زبالرهريرزي اسرت.

 -تدليغات و توزيع بروشور در مکانهاي

هرچنررد در ت رأثيرات كررش عررادت و گمنررامي ت رأثير مبدترري در

 -شهروند سازي از طريق فرهنرگپرذيري بره وسريله نهادهرا

زبالهريزي گردشگران دارند اما كنترل اجتماعي ،ارزيابي منفري

آموزشي و رسانه

و ارزشهرراي زيسررت محيطرري مرريتوانررد نقشرري كاهنررده در

 -تشکيش و حمايت از سازمانهاي غير دولتي فعرال در زمينره

زبالهريزي افرد داشته باشد.

حفظ محيط زيست

پیشنهادها

منابع

هر تحقيق با توجه به متغيرهايي كه مورد بررسي قرار ميدهرد

آبادي ،ا« .)6913( .بررسي كمّي و كيفي زبالة شهري در شرهر

به نتايجي دست مييابد .با توجه به اين نتايج است كه محقرق

سدزوار» ،مجله دانشکده علوم پزشرکي و خردمات

ميتواند به ارائه راهکارها و پيشنهادهايي دست زنرد .در ايرن

بهداشتي ،درماني سردزوار ،سرال هفرتم ،ش  ،9ص

بخش عالوه بر پيشنهادات تحقيق ،به پيشرنهادات پاسرخگويان

.31-31

(گردشگران) هم توجه شده است كه در مجموع ميتوان آنها

اسمي ،ن.؛ مهرابي توانا ،ع.؛ عمراني. ،؛ كريمري زارچري ،ع.؛

را به دو دسته تسرهيالت زيسرت محيطري و شرهروند سرازي

خوبررردل ،م.؛ فرررالح ،ف .و وليپرررور ،ف.)6989( .

زيست محيطي تقسيم كرد:

«بررسي وضعيت جمعآوري و دفع بهداشرتي زبالره

 -6تسهیالت زیست محیطی

در يگان هاي صعودكننده به قله سدالن» ،مجله طبّ

 -توزيع رايگان كيسههاي زباله در ورودي مکانهاي تفريحي.

نظامي ،دوره ششم ،ش ،9ص .122-631

 -نصب تعداد بيشتري سطش زباله در محريطهراي تفريحري و

آراسته ،م.؛ شهات ،س .و سهيليپرور ،ص« .)6983( .ارزيرابي

مکانهاي عمومي.

ميزان رضايت از سيستم جمعآوري مکانيزه زباله و

 -تميز كردن به موقع محيط از زباله و خالي كردن سرطشهراي

مشاركت شهروندان در طرح تفکي

زباله.

مروردي :محلره يوسررف آبراد)» ،مجموعره مقرراالت

 -گسترش و بهدود فااي سدز.

پنجمين همايش ملي مرديريت پسرماند ،ص -641

 -حمايت بيشتر شهرداريها جهت حفظ محيط و فعاليتهاي

 ،611مشررهد :سررازمان شررهرداري و دهررداريهرراي

محيط زيستي.

كشور.

 -1شهروندسازی زیست محیطی

 تدوين قوانين محيط زيستي در زمينه زباله پراكني. -جريمه و برخورد قانوني با افراد زبالهريز.

از مددأ (نمونه

آزاد ارمکي ،ت .و بهار ،م .)6911( .بررسي مسائش اجتمراعي،
تهران :موسسه نشر جهاد .
اكدرررزاده ،ا.؛ طررال ،ح.؛ منشرروري ،م .و بشرريري ،س.)6988( .

 -آموزش محيط زيسرتي برين اقشرار و سرنين مختلرف برراي

«بررسي وضعيت مديريت پسرماندهاي روسرتاهاي

آگاهسازي افراد درباره مسايش محيطزيستي.

شهرستان تهران» ،دوازدهمين همايش ملي بهداشت

 -فرهنگسازي ،اطالعرساني از طريق خرانواده و مدرسره بره

محيط ايرران ،ص  ،86-11تهرران :دانشرگاه علروم

ويژه از سنين پايين.

پزشکي شهيد بهشتي.

 تعيين سياسرتهرايي در جهرت افرزايش مسرؤوليتپرذيريشهروندان و مشاركتهاي زيست محيطي.

بذرافشان ،ا .و كرد مصطفيپور ،ف« .)6981( .بررسري كمري
پسماندهاي خطرنا

توليدي در اسرتان سيسرتان و
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بلوچستان در سال  ،»6981مجله طديب شر  ،دوره

جايگاه دفن زباله شهر آباده» ،دهمين همرايش ملري

دهم ،ش ،4ص .964-921

بهداشت ،ص  ،932-911همدان.

بليکي ،ن .)6983( .طراحي پرژوهشهراي اجتمراعي ،متررجم:

عداسوند ،م« .)6981( .بررسري فرآينرد مرديريت پسرماندهاي

شررهري اسررتان گلسررتان» ،چهررارمين همررايش ملرري
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