
 طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله

 ()مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران
1پور  کامبیز مصطفی

 

 مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران یدانشجوی دکتر
 عباس خدابخش 

 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  
 
  

 
 

 8/51/99پذیرش  51/4/99دریافت 

  

 چكیده 

با افزایش روزافزون جمعیت شهرها، مدیریت پسماند شهری و نحوه جلب مشارکت شهروندان در 
های مهم مدیریت شهری به ویژه در کالنشهرها تبدیل شده است. در عین  زمینه، به یکی از چالشاین 

محیطی و اقتصادی بسیاری به  حال، مشارکت شهروندان و موفقیت در مدیریت پسماند مزایای زیست
یریت رو به تأثیر سرمایه اجتماعی شهروندان بر افزایش مشارکت آنان در مد همراه دارد. مطالعه پیش

پسماندهای شهری در شهر تهران با استفاده از سه روش پیمایش، مطالعه اسنادی و سناریوسازی 
گیری  پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل مجموعه شهروندان شهر تهران است که به روش نمونه می

تایج تحقیق گانه شهر تهران انتخاب شدند. ن 11نفر نمونه از مناطق  919ای، تعداد  ای چندمرحله خوشه
 8..94ای با  ، مشارکت خیریهβ= 94144دهند که به ترتیب متغیرهای آگاهی نسبت به امور، با  نشان می

=β 94.90، مشارکت رسمی با =β 941.9، مشارکت مذهبی است که دارای =β اعتماد عمومی با ،
945.8  =β 945.1، سطح تحصیالت با =β 94511، سن با  =β  شهرداری با و در نهایت رضایت از
94514  =β  .مقادیر رگرسیونی مدل بیشترین رابطه آماری را با متغیر با مشارکت در تفکیک زباله دارند

.+، اعتماد 5.1، تحصیالت -.511. +، سن 514میزان رضایت از شهرداری حاکی است متغیرهای 
. + و 8..های  .+، مشارکت خیریه90..+، مشارکت رسمی 1.9.+، مشارکت مذهبی 5.8عمومی 
کنند. در پایان با استفاده از  بینی می .+ از تغییرات مشارکت در تفکیک زباله از مبداء را پیش144آگاهی 

های مدل رگرسیونی، پنج سناریوی محتمل ارائه شده است که در سناریوی پنجم چنانچه سطح  داده
یرد، درآمد شهرداری از تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در باالترین سطح )خیلی زیاد( صورت پذ

 تفکیک زباله در مبدأ در سال، بیش از هزار میلیارد ریال خواهد بود.

سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بازیافت زباله، تفکیک از مبدأ، مدیریت شهری،  کلیدی: کلمات

 مدیریت پسماند

                                                           
 mostafapour.k@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده رابط:   5

 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي

 

593-814،شمارهدو:72دوره

 0808-9082  شاپا

 ISCدر  نمايه

mailto:mostafapour.k@gmail.com


 

 

 

 

 

 9699، شماره دو، پاییز و زمستان  72شناختی دوره مطالعات جامعه   693 
 

 

 مقدمه و بیان مسأله

شده است. گسترش چشمگیر  امروز شهرنشینی، شیوه غالب زندگی اجتماعی مردم جهان

شهرنشینی با چنان وسعت، سرعت و شدتی صورت گرفته که چندان قدرت انتخاب دیگری 

توان گفت  ای است که می باقی نمانده است. این وضعیت برای کالنشهرهایی مانند تهران به گونه

. روند هجوم به شهر تهران یکی از شدیدترین روندهای شهرنشینی در گستره جهانی است

مهاجرت فزاینده مردم از شهرهای کوچک و روستاها به شهر تهران با خود مسائل و مشکالتی 

را پدید آورده است؛ فقدان منابع کافی، افزایش هزینه نگهداشت شهر، کاهش منابع درآمد پایدار، 

استاندارد و کیفیت زندگی در شهر را بشدت تحت تأثیر قرارداده و مسائل و مشکالت بسیاری 

بر جای گذاشته است: کمبود مسکن، آلودگی هوا، معضالت عبور و مرور و حمل و نقل، را 

های فراغتی، تفریحی، ورزشی، بهداشتی،  نشینی، کمبود فرصت بافت فرسوده شهری، حاشیه

های  های زیست محیطی و گسترش انواع مختلفی از آسیب درمانی و مسائلی مانند آلودگی

شکالت حل ناشده و بجا مانده زندگی در شهر تهران است. اجتماعی تنها بخشی از این م

توان ادعا نمود مدیریت شهری دیگر قادر نیست با روشهای معمول گذشته در ارائه خدمات  می

 یکسویه و بدون توجه به مشارکت اجتماعی شهروندان موفقیتی حاصل نماید.

های دنیا منجر شده های مختلفی از کالنشهر موفقیت رویکردهای مشارکت محور در بخش

ریزی  های مهم برنامه است که کمتر برنامه ملی و بین المللی وجود داشته باشد که یکی از بخش

های  آن مشارکت اجتماعی مردم نباشد؛ بعبارتی مشارکت از شروط الزم تحقق توسعه در زمینه

عه توجه دارد. اقتصادی، اجتماعی، سیاسی استکه به نقش فعال و خالق و اثر بخش مردم در توس

های فردی و گروهی بمنظور  در واقع مشارکت فرایندی است که در بر گیرنده انواع کنش

دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر گذاردن بر تصمیم گیری درباره امور عمومی 

 (.114: 5.89است )محسنی تبریزی، 

امر مشارکت همگانی  های شهری که امروزه به شدت نیازمند توجه به یکی از حوزه

شهروندان است بحث تولید زباله و مدیریت آن است. امروزه تولید انواع زائدات جامعه شهری 

های اجتماعی، اقتصادی و زیست بومی مربوط به آن مدیریت خدمات و  و بروز انواع ناسازگاری
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کیک و دفع آوری، حمل، پردازش، تف ای در زمینه جمع پسماندهای شهری را با مشکالت عدیده

اینگونه زائدات مواجه ساخته است. به دلیل افزایش جمعیت شهری و همچنین عدم مشارکت و 

های شهری نیز افزایش یافته است. روزانه در شهر تهران  توجه شهروندان، میزان تولید زباله

تر و  % از آن زباله09شود که قریب  میلیون کیلوگرم( زباله تولید می 841تن )معادل  8199قریب 

گرم سرانه  999دهد که روزانه قریب  های انجام شده نشان می % زباله خشک است. بررسی9.

 (.5.90تولید زباله هر شهروند تهرانی است )سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، 

هایی برای بر انگیختن و تسهیل رفتارهای حامیانه در قبال زیست شهری، طی  جستجوی راه

بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول داشته است، در این میان به  بیست سال گذشته نظر

 (.Witmer and Geller, 1976) مسائل بازیافت پسماند توجه خاصی صورت گرفته است

هایی برای مدیریت زباله با استفاده از مشارکت شهروندان  ای تالش به دنبال چنین مساله

ها با موفقیت کمی همراه بوده است. برای مثال  هصورت گرفته است. اما بسیاری از این برنام

های بیرونی مثل خرید کاالهای بازیافت شده یا پاداش دادن به کسانیکه مبادرت به  انگیزه

ها معموالً  کنند کم و بیش موفقیتی بدنبال داشته است؛ هرچند این روش بازیافت زائدات می

(. اما موجب تغییر پایدار Krishna and Uphoff, 2002آورد ) نتایج کوتاه مدت به بار می

 (.Witmer; Geller, 1976شود ) رفتارهای شهروندان در قبال این موضوع نمی

انجام گرفته  5908و  5908( نتایج مطالعاتی را که در بین سالهای 5989وانلیر و دانالپ )

اند که بر  ردهاند و در همه مطالعات به برخی یا تمام متغیرهای زیر برخورد ک را مرور کرده

مشارکت در مدیریت زباله تاثیرگذار بوده است: سن، طبقه اجتماعی، محل سکونت، گرایش 

تر،  تر، تحصیل کرده اند که افراد جوان سیاسی، ایدئولوژی، جنس و ... آنها نتیجه گرفته

کار  تر، کم سوادتر و محافظه تر، دغدغه بیشتری درباره محیط زیست دارند تا افراد مسن لیبرال

(Vanlier; Dunlap, 1980.) 

هایی برای مدیریت پسماند بر اساس مشارکت  در همین زمینه نیز شهرداری تهران تالش

قانون مدیرت پسماندها، مدیریت اجرائی کلیه پسماندها،  00شهروندی داشته است. طبق ماده 

ها و  هرداریغیر از پسماندهای صنعتی ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده ش
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ها است. در این  ها بر عهده بخشداری ها و دهیاری ها و خارج از حوزه وظائف شهرداری دهیاری

های خانگی است. برغم توجه قانونگذار به مدیریت  مقاله منظور ما از زباله و پسماند، همان زباله

شکست این  پسماند و اجرائی نمودن آن، مشارکت مردم که سهم بسیار زیادی در موفقیت یا

اند، هر چند موضوع مشارکت امروزه جزئی از  طرح داشته است، کمترین توجه را بدان داشته

های  های شهری است و یکی از مهمترین حوزه های اعالم شده بسیاری از مدیریت هدف

مشارکت شهروندی نیز در حوزه مدیریت پسماند تعریف شده است به صورتی که اگر مشارکت 

فکیک زباله )با فرض مهیا بودن زیر ساختهای موجود برای آن( بطور کامل انجام شهروندان در ت

تواند به یکی از مهمترین منابع برای درآمدهای پایدار شهرداری تبدیل شود )بقائی  پذیرد، می

 (.5.80گوگجه، 

ها و سازوکارهای مشارکت شهروندی به طور عام و مشارکت  با این حال همواره مسأله شیوه

های زیادی بر نوع، میزان و شکل  وزه پسماند به طور خاص محل مناقشه بوده است. مولفهدر ح

های  های شهروندی در موضوعات شهری تاثیرگذار است. برای مثال هرچقدر شبکه مشارکت

تر باشد، احتمال همکاری و مشارکت در جهت منافع متقابل بیشتر  اجتماعی در جامعه متراکم

ای افزایش  های بالقوه عهدشکنی را در هر معامله های اجتماعی، هزینه تگردد، شبکه مشارک می

کند و ارتباطات را تسهیل نموده و جریان  دهد، هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می می

 (.199: 5991بخشد )پاتنام،  اصالحات را بهبود می

آوری  ی در جمعهای مشارکت عمومی متنوع در کشورهای توسعه یافته، خدمات و رویه

ها و  گذاری مناسب برای بازیافت انواع زباله ها وجود دارد؛ در این کشورها با سرمایه زباله

آوری شده را  های جمع اند که زباله ها از مبدأ قادر شده آموزش همگانی برای جداسازی زباله

ا در برای تولیدات جدید استفاده کنند و از خسارت به محیط زیست جلوگیری کنند. ام

ها شکل نگرفته  کشورهای در حال توسعه مانند ایران هنوز فرهنگ عمومی برای جداسازی زباله

 (.Abaszadeh, 2015: 5است )

اعتبار ابالغی شهرداری تهران معادل  5.90شهر تهران از این قاعده مستثنی نیست؛ در سال 

 0199هر شده است )% آن صرف هزینه نگهداشت ش49میلیارد تومان بوده که قریب  504499



  
 
 
 
 
 

 699  طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله ...
 

 

% کل اعتبار شهر تهران صرف 8میلیارد تومان تقریباً  5.89میلیارد تومان( و از این مقدار معادل 

 (.5.90هزینه رفت و روب و نظافت شهری شده است )برنامه و بودجه شهرداری تهران، 

های  شود که هزینه های عمومی جامعه مطرح می به هر حال همواره این دیدگاه در گفتمان

نگهداری شهر تهران بسیار سنگین بوده است و از این رو همواره بر نقش مشارکت مردم در 

های نگهداشت شهر تاکید شده است. محور اصلی این مقاله نیز به دنبال بررسی  کاهش هزینه

های مدیریت شهری شهر تهران است و پاسخ به این  تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش هزینه

تواند در کنار عوامل متعارف دیگر، عالوه  آیا تغییرات در سرمایه اجتماعی می پرسش است که

های اداره شهر، همچنین باعث حفظ محیط  بر تغییر در روند توسعه شهری و کاهش هزینه

 زیست شهری و تأمین درآمدهای پایدار شهری به ویژه در حوزه پسماند شهری گردد.

 نظری و پیشینه تجربی پژوهش مبانی

های مختلف به عنوان یکی از  ها و زمینه های اخیر سرمایه اجتماعی در شکل ر دههد

ترین مفاهیم در علوم اجتماعی پدیدار گشته است. ولی ریشه استفاده از این اصطالح به  شاخص

گردد. او  خواه به نام هنیفن باز می و به کاربرد اولیه آن توسط یک معلم جوان ترقی 5950سال 

های اجتماعی برای  راکز اجتماعات مدارس روستایی، بر اهمیت احیای مشارکتدر بحث از م

تداوم دموکراسی و توسعه تأکید کرد و مفهوم سرمایه اجتماعی را وضع نمود. هنیفن هر دو وجه 

منافع خصوصی و عمومی سرمایه اجتماعی را برجسته کرد اما به رغم این نوآوری مفهومی 

ن هیچ اثری ناپدید شد. پس از آن مفهوم سرمایه اجتماعی چندین توجهی را برنیانگیخت و بدو

و همکارانش برای تحلیل عضویت  توسط سیلی 5919بار به طور مستقل بازآفرینی شد. در دهه 

ریز شهری بود  که برنامه توسط جین جاکوب 5909ها، در دهه  نشینان شهری در کلوب حومه

شهرهای جدید و در دهه  می همسایگی در کالنبرای تأکید بر ارزش جمعی پیوندهای غیررس

داری به کار گرفته شد  توسط اقتصاددانی به نام لوری برای تحلیل میراث اجتماعی برده 5909

 (.1: 5.84، به نقل از توسلی و موسوی، 1991)پاتنام و گاس، 

و بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت  5989اما مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دهه 

شناسی به  های جامعه ای در میان نظریه توانست با گسترش نظری و تجربی، جایگاه تعریف شده
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شناس آمریکایی و تحقیق او در  ( جامعه5900خود اختصاص دهد. این امر عمدتاً مرهون کلمن )

زمینه مشارکت در امور مدرسه )در شهر شیکاگو( است. پس از آن بوردیو در فرانسه ابعاد 

( در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و 5991این مفهوم را روشن کرد، و مطالعه پاتنام ) دیگری از

(. با 0باشد )همان:  نهادهای دموکراتیک در ایتالیا، خصوصاً از عوامل مؤثر در این گسترش می

شروع هزاره سوم هم توجه روزافزون به جایگاه و نقش سرمایه اجتماعی تداوم یافت، به طوری 

با حجم قابل توجهی از منابع و متون مرتبط با سرمایه اجتماعی سرو کار داریم  که امروز

(Beugelsijk & Schaik, 2005 مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی در ایران نیز طی دو دهه .)

های مختلف شهری نیز به کار رفته  ای مطرح شده است و در حوزه اخیر به شکل نسبتاً گسترده

( در تحقیق خود که حاصل تحقیق موردی در خصوص بررسی 5.80بخش )است. توکلی و تاج

و تحلیل میزان سرمایة اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان است، تعاریف 

گیری  اند و نتیجه خالصه نموده 5موجود در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی را در جدول 

ه عنوان جزء اصلی سرمایة اجتماعی نام برده شده نمایند که در تمامی این تعاریف از اعتماد ب می

 5است. با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری در این راستا مدل تحلیلی پژوهش در شکل 

 طراحی شده است که در آن رابطه بین متغییرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است.

 (1831لی و تاجبخش، : تعاریف سرمایة اجتماعی از صاحبنظران مختلف )توک1جدول 

 تعاریف سرمایة اجتماعی صاحب نظران

 پورتس
های اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی  توانایی افراد برای منافع پایدار از طریق عضویت در شبکه

 دیگر

بلیویو، اُریلی، 

 وید
 یک شبکة ارتباطی شخصی منحصر به فرد و وابستگی نهادی ممتاز

 کند تعاونی میان شهروندانی که به یکدیگر برای رفع مشکالت کمک می بافتی از ارتباطات برهم، ران

 ها و سازمانها توانایی افراد برای همکاری وتعاون با هم برای اهداف عمومی در گروه فوکویاما
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 (1831: تعاریف سرمایة اجتماعی از صاحبنظران مختلف )توکلی و تاجبخش، 1دول ادامه ج

 اجتماعیتعاریف سرمایة  صاحب نظران

 کلمن

شود. سرمایة اجتماعی چیز واحدی نیست بلکه انواع  سرمایة اجتماعی با کارکرد آن تعریف می

ای از یک  چیزهای گوناگونی است که همة آنها دو ویژگی مشترک دارند؛ اول، شامل جنبه

ص های معین افرادی را که در درون ساختارند، اعم از اشخا ساخت اجتماعی هستند و دوم، کنش

های معین را که در نبود آن، دست  کنند و دستیابی به هدف حقیقی یا عامالن حقوقی، تسهیل می

 سازند نیافتنی خواهد بود، امکانپذیر می

 

تاجبخش، 

ثقفی، و 

 کوهستانی نژاد

هایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظورکسب سود متقابل  هنجارها و شبکه

هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در  با شیوهکنند و  فراهم می

 اند های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه گیری انجمن

 کولیر

شود که  سرمایة اجتماعی در آغاز یک دسته فرآیندهایی است که به تولید برون بودهایی منجر می

های اجتماعی است  یک دسته کنشهای اجتماعی است. بنابراین، سرما یة اجتماعی  حاصل کنش

های است که یا خود با دوام هستند یا بر روی آنهایی که بادوام هستند، اثر  و شامل آن دست

 گذارند می

های انسانی و  مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها، ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان مجموعه

ق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق سازمانی به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد که با خل

شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق  ای جامعه شود. سرمایه اجتماعی که صبغه اهداف اعضا می

آفرین در مدیریت شهری مطرح و طی یک دهه گذشته در این حوزه مورد اقبال فراوان نیز واقع 

ی سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای ور شده است. سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره

شود. به واقع تصور بر  های اجتمعای شهری قلمداد می نیل به موفقیت و کاهش مسائل و آسیب

این است که سرمایه اجتماعی باال به معنای توانمندی بیشتر شهروندان برای مشارکت و حل 

ها  اعی، سایر سرمایهدر غیاب سرمایه اجتم»مسائل و مشکالت شهری است. از همین رو 

های توسعه و تکامل  دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه اثربخشی خود را از دست می

 (.5: 5.81)الوانی و شیروانی، « شوند فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می
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ه ای داللت دارد ک سرمایه اجتماعی به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چند وجهی، به پدیده

ای، خرده نظام  منبع اصلی زایش آن، اجتماع یعنی حوزه تعامالت اجتماعی است. در هرجامعه

ترین منبع و  های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اصلی اجتماع در ارتباط متقابل با سایر خرده نظام

قلمرو روابط و تعامالت اجتماعی توأم با احساسات و عواطفی است که مولد تعهدات متقابل 

گران به همدیگر و ایجاد اعتماد، همبستگی، انسجام و  ی برقراری پیوندها و وصل کردن کنشبرا

ها و تأمین سالمت جسمانی و روانی و شور و  محیط گرم و سینرژی الزم برای تسهیل کنش

نشاط اجتماعی است. سرمایه اجتماعی دارای خصلتی پویا، خود زایشی و خود تکوینی است. 

شود؛ زیرا اعتماد کردن،  تر می تر استفاده شود، میزان آن بیش چه از اعتماد بیشبه عنوان مثال هر 

 (...: 5.80کند )عبداللهی، میزان اعتماد را تقویت می

ای متشکل از روابط و پیوندهای مبتنی بر  سرمایه اجتماعی شبکه»توان گفت  در مجموع می

های  ها و گروه د با نهادها، سازماناعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعامالت افرا

ها از حمایت  بستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه اجتماعی است که قرین هم

(. به 8.)همان: « ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی باشد و انرژی الزم برای تسهیل کنش

مدیریت پسماند در  هر حال اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی در حوزه مشارکت عمومی در

 کشورهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 پیشینه تجربی پژوهش

های مدیریت  ( در تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی و سیاست1999جونز و همکاران )

های بازیافت زباله پرداخت. نتایج  های جامد به بررسی میزان مشارکت شهروندان در برنامه زباله

شان داد که شهروندان با سطح باالتر سرمایه اجتماعی نسبت به محیط اطراف خود تحقیق جونز ن

های بازیافت زباله تمایل بیشتری دارند. جونز معتقد  و محیط زیست و مشارکت در سیاست

ترین اندیشه که زیربنای مشارکت است، پذیرش اصل برابری مردم است که هدف  است بنیادی

یک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در از آن همفکری، همکاری و تشر

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. بارزترین سود حاصل از مشارکت اجتماعی  تمام زمینه
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پذیری و هوشیاری مردم  که در منابع مختلف به آن پرداخته شده است ارتقای حس مسیولیت

 نسبت به سالمت فردی و جمعی است.

های مدیریت شهری با  ( نیز در تحقیق خود به بررسی رابطه شاخص1958محمدی و امامی )

افزایش سرمایه اجتماعی در شهر تهران، که به نوعی در پی تجدید ساختارهای خود در جهت 

های آنان رابطه بین ابعاد  همگام شدن با تغییرات روز مدیریت شهری است، پرداختند. یافته

ت اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات فرهنگی، ثبات مدیریت شهری )شرایط فیزیکی، عدال

دهد که هر  کند؛ این مسأله ما را به این نتیجه سوق می محیطی( با سرمایه اجتماعی را تأیید می

تر پیش رود و هرچه شرایط فیزیکی شهرها رو به پیشرفت باشد،  چه مدیریت شهری اصولی

عه از ثبات فرهنگی و محیطی بیشتری عدالت اقتصادی و اجتماعی بیشتر حکمفرما شود و جام

بعد ساختاری، نهادی، شناختی و  4های سرمایه اجتماعی در قالب  برخوردار باشد قابلیت

 دهد. هنجاری را بهبود و افزایش می

های  ( نیز در تحقیق1951زاده و همکاران ) ( و عباس1954شاهکوهی و همکاران )

های  اعی و مدیریت پسماند به نقش مشارکتای در مورد رابطه بین سرمایه اجتم جداگانه

 اند. شهروندی برای بهبود وضعیت مسأله زباله در شهرها پرداخته

هر چند تحقیقات مفصلی در کشورهای مختلف جهان در رابطه با رابطه بین سرمایه 

ای  اجتماعی و مدیریت پسماند انجام شده است اما تحقیقی داخلی که بتواند متغیرهای زمینه

ط با زندگی شهرنشینی را با مفهوم سرمایه اجتماعی ترکیب کرده و میزان اثربخشی آن در مرتب

های مربوط به مدیریت پسماند را مورد تحلیل قرار داده باشد یافت نشد. به همین دلیل  مشارکت

های اجتماعی  ایم تا به اثربخشی بحث سرمایه اجتماعی در مشارکت در این مقاله سعی کرده

 توان در نمودار زیر مشاهده کرد: در این حوزه بپردازیم. شمای کلی این مقاله را میشهروندان 
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 : مدل تحلیلی پژوهش1شكل 

 پژوهش  روش

(، مطالعه اسنادی و روش سناریوسازی Surveyدر این پژوهش از سه روش مطالعه پیمایش )

ری اطالعات بهره گرفته آو استفاده شده است. در مطالعه پیمایش از ابزار پرسشنامه برای جمع

شده که واحد تحلیل آن خانوار بوده و اطالعات مورد نظر از طریق سرپرست خانوار گردآوری 

بندی و فراتحلیل  آوری ادبیات نظری، جمع ( جمع5شده است. مطالعه اسنادی نیز طی دو مرحله 

است. در نهایت از  آوری اسناد شهرداری تهران و تجزیه و تحلیل آنها؛ انجام شده ( جمع1کیفی 

های  طریق روش سناریوسازی دامنه تغییرات ممکن در حوزه ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه

 گردد. شهرداری تهران تعیین می

 معرفی ابزار سنجش متغیرها

ای است  ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته آوری داده گیری متغیرها و جمع وسیله اندازه

گویه است. که در این پرسشنامه متغیر احساس تعلق به محله، طول مدت  9.که متشکل از 

ای با استفاده از طیف لیکرت  اقامت و رضایتمندی از عملکرد شهرداری به عنوان متغیرهای زمینه

اند. همچنین سرمایه اجتماعی در قالب مشارکت اجتماعی و نیز اعتماد  مورد سنجش قرار گرفته

مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای جمعیتی شامل سن و جنس و... اجتماعی در ابعاد آنها 
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و همچنین متغیرهای تعدیل کننده شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی، همگونی قومی و.... نیز به 

 شناختی مورد توجه قرار گرفته است. عنوان متغیرهای جمعیت

 پایایی ابزار سنجش

وش تنصیف )دو نیمه کردن( و همچنین آلفای کرونباخ که برای بررسی پایایی پرسشنامه از دو ر

تکنیک رضایت بخشی است، استفاده شده است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هریک از 

آمده است مبین این واقعیت است که ابزار اندازه گیری از پایایی کافی  .متغیرها که در جدول 

شود.  تنصیف پایایی باالی پرسشنامه اثبات می باشد. همچنین با استفاده از روش برخوردار می

شوند سپس با استفاده از  دراین روش ابتدا گویه های پرسشنامه به دو قسمت تقسیم می

شود. از آنجایی که  همبستگی میان دو دسته از طریق روش زیر میزان ضریب پایایی استخراج می

برای پرسشنامه  89/9نتیجه مقدار مقدار ضریب قابلیت اعتماد مقداری است بین صفر و یک، در

 باشد. پژوهش حاضر نشان دهنده باال بودن ضریب پایایی این پرسشنامه می

 : ضرایب پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ8جدول 

 میزان ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 8.1/9 مشارکت اجتماعی

 001/9 اعتماد اجتماعی

 099/9 سرمایه اجتماعی

 810/9 تفكیک زبالهمشارکت در 

 090/9 احساس تعلق

 9/.04 رضایتمندی

 ابزار سنجش اعتبار )روایی(

به منظور ارزیابی اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار سازه و از نوع اعتبار عاملی استفاده شده 

باشد و سطح  می 818/9برابر با  KMOدهد که مقدار  های تحلیل عاملی نشان می است. خروجی
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باشد. بنابراین برپایه هر دو مالک اجرای  داری آزمون کرویت بارتلت برابر با صفر می معنی

تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه است. از 

باشند )ابعاد سرمایه اجتماعی و  ها از قبل مشخص می که در این پرسشنامه تعداد عامل آنجایی

ای(، لذا تحلیل عاملی ما از نوع تحلیل عاملی تأییدی است که با توجه به  نهمتغیرهای زمی

های ویژه  های مقادیر ویژه، نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار ارزش شاخص

(Screeعامل ) اند. های مشخص شده مورد تأیید قرار گرفته 

 KMO and Bartlett's Test: 4جدول 

 مقدار 

KMO 818/9 

Bartlett's Test 00/0 

Sig. 999/9 

 جامعه آماری

گانه در سال  11جامعه آماری این پژوهش مجموعه شهروندان ساکن شهر تهران در مناطق 

های ساختمانی تهیه شده در مرکز آمار ایران، واحدهای این  مطابق با آخرین نقشه بلوک 5.90

نعکس بر روی نقشه جغرافیایی شهر بلوک ساختمانی، م 1409.جامعه آماری، ساکن در اماکن 

سال به باال در هر  58های مرکز آمار ایران، تعداد افراد  باشند، بر اساس داده تهران بزرگ می

 باشد. نفر می 4/1خانوار مساوی 

 گیری حجم نمونه و شیوه نمونه

شهر تهران نفر از شهروندان  919با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به جامعه آماری، تعداد 

های  اند. نمونه ای انتخاب شده ای چندمرحله به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه

های ساختمانی مورد بررسی قرار  گانه شهرداری از طریق بلوک 11انتخاب شده بر اساس مناطق 

ت های ساختمانی هر منطقه شهر تهران بر حسب جمعی اند. بدین صورت که ابتدا بلوک گرفته

گیری سیستماتیک تعدادی از بطور صعودی مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه



  
 
 
 
 
 

 042  طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله ...
 

 

های ساختمانی مشخص شد. سپس از  های ساختمانی هر منطقه بر روی نقشه بلوک بلوک

ای انتخاب و از طریق مصاحبه  های انتخاب شده، خانوارهای نمونه بصورت تصادفی دوره بلوک

 پرسشنامه مورد نظر تکمیل شد.سال و بیشتر  58با افراد 

 های پژوهش یافته

سال شروع شده و در  58ترین حد از  دامنه تغییرات سن در جامعه آماری مورد بررسی در پایین

سال بوده است. میانه سنی  4149گردد. میانگین این توزیع سنی  سال ختم می 99باالترین حد به 

اند و نیم  سال و کمتر از آن سن داشته 41عیت باشد یعنی نیمی از جم سال می 41جامعه آماری 

 9/00درصد از پاسخگویان مجرد،  5/11اند. حدود  سال و بیشتر سن داشته 41دیگر جمعیت نیز 

درصد بی همسر بر اثر فوت است، بنابراین توزیع وضعیت تأهل دربین  5درصد متأهل و 

 اند. یشتر پاسخگویان متاهلپاسخگویان مورد مطالعه مبین این واقعیت است که درمجموع ب

درصد دارای تحصیالت فوق  0/15درصد از پاسخگویان تحصیالتی تا دیپلم، حدود  01

باشند. توزیع میزان  درصداز دارای تحصیالت فوق لیسانس و دکترا می ./1دیپلم و لیسانس و 

حدود تحصیالت پاسخگویان در جامعه مورد مطالعه مبین این واقعیت است که در مجموع در 

درصد از پاسخگویان مالک  00درصد، ازتحصیالت دیپلم و کمتر برخوردارند. در حدود  01

درصد نیز مستأجر و یا در واحدهای سازمانی و خوابگاه  14باشند و  واحد مسکونی خود می

 سکونت دارند.

گروه قومی در حجم نمونه به این  .برطبق آمار بدست آمده، وضعیت اقوام بر اساس 

درصد تعلق دارد که این میزان از  0540نفر،  100ها با  وده که باالترین میزان به فارسصورت ب

رفت و از آنجا  کمیت، با توجه به اینکه حجم نمونه در جامعه تهران جمع آوری شده، انتظار می

ها نیز در حجم نمونه مالحظه  کنند. سایر قومیتکه در تهران اقوام مهاجر فراوانی زندگی می

درصد و سایر اقوام  1141نفر  1.0ها با  ای که گروه قومی بعدی متعلق به آذری وند به گونهش می

شوند. این اقوام عبارت بودند از: کردها،  درصد را شامل می 5.41نفر  .51نیز حجم کمی معادل 

 ها. ها و مازنی ها، گیلکی اقلیت
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هزار  0.1در ماه در حدود  های استخراج شده میانگین هزینه خانوار پاسخگویان طبق داده

خانواری که خانه آنها به صورت غیر مالکی است در حدود  509باشد، بعالوه میانگین  تومان می

باشد. همچنین از پاسخگویان پرسیده شد که در ماه خانواده شما  هزار تومان در ماه می 180

شش هزار تومان را چقدر درآمد الزم دارد، به طور میانگین یک میلیون و دویست و چهل و 

 مطرح نمودند.

 بررسی میزان اعتماد شهروندان

های ذهنی سرمایه اجتماعی و مشارکت بحث اعتماد است. اعتماد در  ترین شاخص یکی از مهم

سه بعد، اعتماد فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی مورد سنجش قرار گرفته است. اعتماد 

هایشان کمتر راستگو هستند  ه مردم در صحبتدرصد مردم معتقدند ک 09عمومی در حدود 

اند که مردم به قول و قرارهایشان کمتر پایبند  درصد بیان داشته 19( در حدود 19/1)میانگین 

درصد پاسخگویان معتقند مردم کمتر قابل اعتماد هستند  09( و بیش از 50/1هستند )میانگین 

( دارند. در اعتماد 90/1نصاف )میانگین ( و در برخوردهای خود منصف بوده و ا55/1)میانگین 

دانند، در حدود  درصد از پاسخگویان اعضاء خانواده خود را قابل اعتماد می 99فردی، بیش از 

درصد  19درصد اقوام و خویشان خود را و در حدود  .0درصد دوستان خود را،  .0

 دانند. های خود را قابل اعتماد می همسایه

 ه و شناخت نسبت به امور عمومیبررسی میزان آگاهی و توج

مقوله اجتماعی و سیاسی و سنجش میزان  4آگاهی نسبت به حوزه عمومی نیز با پرسش از 

اند که  درصد از پاسخگویان بیان داشته 09آگاهی فرد نسبت به آنان بدست آمده است، بیش از 

ه شهر تهران را دنبال درصد اخبار مربوط ب 14کنند و همچنین در حدود اخبار کشور را دنبال می

دانید که شهردار تهران چگونه  نمایند. اما زمانی که از پاسخگویان این سؤال مطرح شد، آیا می می

درصد پاسخگویان  09درصد از این مسئله آگاهی داشتند و  9.شود؟ در حدود  انتخاب می

نی که از پاسخگویان باشد. همچنین زما دانستند که متولی تعیین شهردار تهران چه نهادی می نمی

درصد از  11شوند، بیش از  سؤال شد که اعضای شوراهای شهر برای مدت چند سال انتخاب می

 مسئله آگاهی نداشتند.
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 بررسی میزان شناخت و اهمیت در خصوص تفكیک زباله از مبدأ از منظر شهروندان

 49ند و در حدود درصد از پاسخگویان از موضوع تفکیک زباله اصالً آگاهی ندار 59بیش از 

 18اند. اما اهمیت موضوع تفکیک زباله برای  درصد نسبت به این موضوع اطالعات کمی داشته

درصد به هیج وجه موضوع تفکیک زباله  9درصد پاسخگویان بسیار زیاد است و در حدود 

درصد نیز در حد کم، موضوع تفکیک زباله برایشان  ..برایشان اهمیت ندارد و در حدود 

 ت دارد.اهمی

گذار در مشارکت شهروندان برای تفكیک زباله از رسی وضعیت متغیرهای تأثیربر

 مبداء به تفكیک منطقه

و کمترین میزان سرمایه اجتماعی در مناطق  8و  1، 0بیشترین میزان سرمایه اجتماعی در مناطق 

و  8و  0، 1ق وجود دارد؛ بیشترین میزان آگاهی و شناخت عمومی شهروندان در مناط 5و  .، 59

وجود دارد؛ منطقه یک شهر  59و  19، 59کمترین میزان آگاهی و شناخت عمومی در مناطق 

تهران به لحاظ اعتماد عمومی در سطح نسبتاً باالتری نسبت به سایر مناطق قرار دارد اما در 

ترین وضعیت را در  ای، مشارکت رسمی، مشارکت کل و سرمایه اجتماعی پایین مشارکت خیریه

بین مناطق کسب نموده است. منطقه دو شهر تهران به لحاظ رضایت شهروندان از عملکرد 

شهرداری در وضعیت نسبتاً باالیی در بین سایر مناطق وجود دارد. منطقه سه شهر تهران به لحاظ 

ای، مشارکت کل و سرمایه اجتماعی در  اعتماد فردی، اعتماد نهادی، اعتماد کل، مشارکت خیریه

 ایینی نسبت به سایر مناطق قرار دارد.وضعیت پ

 رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق در یک نگاه

 : رابطه متغیرهای مستقل با متتغیر وابسته تحقیق1جدول 

 متغیرهای مستقل تحقیق
 تفكیک زباله از مبداء )متغیر وابسته(

 مقدار آزمون رابطه

 7.804 دارد گروه سنی

 594.9 ددار سطح تحصیالت

 270. ندارد وضعیت شغلی
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 : رابطه متغیرهای مستقل با متتغیر وابسته تحقیق1دول ادامه ج

 متغیرهای مستقل تحقیق
 تفكیک زباله از مبداء )متغیر وابسته(

 مقدار آزمون رابطه

 7.881 دارد میزان آگاهی

 10.77 دارد پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 509. دارد میزان اعتماد کل

 1.158 ندارد میزان اعتماد نهادی

 812. دارد میزان اعتماد فردی

 3.125 دارد میزان اعتماد عمومی

 14.278 دارد سطح مشارکت رسمی و غیر رسمی

 19.251 دارد سطح مشارکت رسمی

 3.936 دارد سطح مشارکت غیر رسمی

 2.644 دارد سطح مشارکت همیارانه

 16.458 دارد سطح مشارکت مذهبی

 6.692 دارد ای سطح مشارکت خیریه

 1.415 ندارد نوع مسکن

 2.209 ندارد بعد خانوار

 10.734 دارد قومیت

 12.693 دارد مدت سکونت

 5.686 دارد میزان رضایت

 5.145 دارد سرمایه اجتماعی

 

 تحلیل رگرسیونی چند متغیره

 وابسته بطور جداگانه وهمچنانکه مالحظه شد، رابطه هریک از متغیرهای مستقل با متغیر 

های تحقیق  دو مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت و در این میان برخی از فرضیه بصورت دوبه

این بخش بمنظور مشخص شدن سهم  اند. در ابطال شده و برخی دیگر مورد تأئید قرارگرفته

ها  داده سیرتأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی و تحلیل م

شود. در تحلیل رگرسیونی چند متغیره، سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر  پرداخته می
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گردد. همچنین ازطریق  متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها مشخص می

و تحلیل مسیر، سهم تأثیر هر یک ازمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با ملحوظ نمودن تقدم 

بندی  شود. البته الزم بذکر است در مرحله قبل برای فهم بهتر و طبقه تأخر در بین آنها تعیین می

نمودن متغیرها، سطح متغیرهای مورد بررسی به ترتیبی تنزیل یافت، اما در این مرحله متغیرهای 

متغیر  گیرند. نکته قابل تأمل دیگر، سنجش ای است مورد مطالعه قرار می که سطح آنها فاصله

گردد. معادله  وابسته تحقیق است که در این مرحله از میزان روزانهِ زباله تفکیک شده استفاده می

 کلی رگرسیون چند متغیره بصورت ذیل است:

 
بمنظور تشریح و تحلیل رگرسیون چند متغیری و دستیابی به مدل رگرسیونی مشارکت در  

است وارد معادله رگرسیونی شوند، مشخص نمود. به تفکیک زباله، ابتدا باید متغیرهایی که قرار 

( انتخاب شده و در یک stepwiseهمین جهت تمامی متغیرهای مستقل به روش گام به گام )

 اند. دستور رگرسیونی برای دستیابی به معادله نهایی، مورد استفاده قرارگرفته

 اله: مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین مشارکت در تفكیک زب3جدول 

 اند شده معادله وارد که متغیرهایی

 متغیرها
 استاندارد غیر ضرایب

 ضرایب

 t مقدار استاندارد
 معنی سطح

 t داری
B استاندارد خطای Beta 

 999. 9.484 94114 .511 1.018 امور به نسبت آگاهی

 .999 .4414 84.. 5004 ..548 ای خیره مشارکت

 .999 44451 904. 5894 5408 رسمی مشارکت

 .991 4590. 1.94 5954 54051 مذهبی مشارکت

 94950 1.491 945.8 94081 5.881 عمومی اعتماد

 94911 14199 945.1 94099 548.0 تحصیالت

 .9.4 14.15 .511 .8951 5411 سن

 .911 14.91 .514 .8015 .541 شهرداری از رضایت میزان

 مبدأ از عرض

(Constant) 
584450 440.8  04841 .99 
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 : مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین مشارکت در تفكیک زباله3دول ادامه ج

 اند شده خارج معادله از که متغیرهایی

 اجتماعی و اقتصادی پایگاه

 نهادی اعتماد میزان

 فردی اعتماد میزان

 رسمی غیر مشارکت سطح

 خانوار بعد

 سکونت مدت

 رگرسیونیهای تحلیل  ها و آماره : شاخص9جدول 

 001/9 ضریب همبستگی چندگانه:

 481/9 ضریب تعیین:

 411/9 ضریب تعیین واقعی:

 1550/4 خطای استاندارد:

 

باشد و  می R =481/9، ضریب تعیین برابر با =001/9M.Rضریب همبستگی چند گانه 

رصد از د 41باشد و بیانگر این مطلب است که تقریباً  می 411/9ضریب تعیین واقعی برابر با 

شود.  واریانس و تغییرات مشارکت در تفکیک زباله، توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می

( استفاده شده است، ابتدا متغیری stepwiseبا توجه به اینکه در تحلیل رگرسیونی فوق از روش )

ن متغیر، شود و سپس بعد از ای که بیشترین قدرت تبیین کنندگی را دارد وارد مدل رگرسیونی می

 شوند. متغیرهای دیگری که دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته باشند وارد مدل می

گویای این واقعیت است که متغیر آگاهی نسبت به امور با  8های موجود در جدول  آماره

94144 =β  بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر بر مشارکت در تفکیک زباله از مبداء تاً ثیر

گذارد، جهت تاًثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر این مطلب است که هر چه  می

کند. متغیر  آگاهی افراد نسبت به امور بیشتر باشد، مشارکت در تفکیک زباله نیز افزایش پیدا می

قرار گرفته است که دارای تأثیر متوسطی بر روی  β= 8..94ای با  بعدی، متغیر مشارکت خیریه

ارکت در تفکیک زباله است. سومین متغیر وارد شده به مدل مشارکت رسمی است که دارای مش
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94.90 =β  است و رابطه این متغیر با مشارکت در تفکیک زباله مستقیم و در حد متوسط

 β= 941.9باشد. چهارمین متغیر وارد شده به مدل الگو، مشارکت مذهبی است که دارای  می

باشد، پنجمین متغیر وارد شده به  با مشارکت در تفکیک زباله مستقیم می است و رابطه این متغیر

است و رابطه این متغیر با مشارکت در  β=  945.8مدل الگو، اعتماد عمومی است که دارای 

باشد. ششمین متغیر وارد شده به مدل الگو، سطح تحصیالت است که  تفکیک زباله مستقیم می

باشد، هفتمین  این متغیر با مشارکت در تفکیک زباله مستقیم میاست و رابطه  β= 945.1دارای 

است و رابطه این متغیر با  β=  94511باشد که دارای  متغیر وارد شده به مدل الگو، سن می

 94514باشد و در نهایت متغیر رضایت از شهرداری با  مشارکت در تفکیک زباله غیر مستقیم می

 =β باشد. نتایج حاصل از  زباله دراری رابطه مثبت و مستقیم می با متغیر با مشارکت در تفکیک

توان بصورت استاندارد شده و به شکل ریاضی  تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهای فوق را می

 چنین نوشت:

 
.+ 5.8.+ )اعتماد عمومی(5.1)تحصیالت( -.511. + )سن(514)میزان رضایت از شهرداری(

. 144. + )آگاهی( 8..های( .+ )مشارکت خیریه90.سمی( .+ )مشارکت ر1.9)مشارکت مذهبی(

 = مشارکت در تفکیک زباله از مبداء

 
: دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر مشارکت در تفكیک زباله از مبداء را بر حسب میزان تأثیر 1نمودار 

 )بتا(
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 زباله از مبداء : سناریوهای محتمل درآمد حاصله ناشی از مشارکت شهروندان ازتفكیک41-4جدول 

 

 تبین سناریوهای محتمل و سطح رابطه متغیرهای تأثیرگذار در تحلیل رگرسیونی چند متغیره

سطح رابطه متغیرهای تأثیرگذار در تحلیل رگرسیونی چند متغیره شامل )آگاهی عمومی + 

ای + مشارکت رسمی + مشارکت مذهبی + اعتماد عمومی + تحصیالت + سن  مشارکت خیریه

 1زان رضایت از عملکرد شهرداری( با متغیر وابسته )مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ( در + می

 سناریو مورد محاسبه قرار گرفت.

سرانه میزان تفکیک زباله آر مبدأ برای هر خانوار به به گرم از معادله رگرسیونی استخراج 

احصاء شده  2016ن شد و با حاصل ضرب آن در تعدادخانوار )که از سرشماری نفوس و مسک

 است( تناژ تفکیک شده زباله برای هر سناریو در روز به کیلوگرم محاسبه شد.

تومان( )که با محاسبه قیمت  999.ضرب تناژ تفکیک شده در میانگین قیمت )مبلغ  از حاصل

روزانه پیمانکاران تفکیک زباله استحصال شده است( درآمد حاصله در روز برای هر سناریو 

روز درآمد حاصله در سال برای هر سناریو  01.ضرب آن در  ه است و با حاصلبدست آمد

 بدست آمده است.

 بنابراین:

متغیر( در سطح خیلی کم باشد، انتظار  8در سناریو اول: چنانچه سطح تأثیرگذاری متغیرها )

ون میلی 494/499/1.0کیلوگرم زباله در روز تفکیک شود که معادل  50950.4408رود معادل  می

 باشد. میلیارد تومان می 590/.409/990/58تومان در روز و درآمد حاصله در سال معادل 

 رود. در سناریو دوم: چنانچه سطح تأثیرگذاری متغیرها در سطح کم باشد، انتظار می
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 کیلوگرم زباله در روز تولید شود. 1089194050معادل: 

 ل شود.میلیون تومان در روز درآمد حاص 548/811/8.0معادل: 

 میلیارد تومان در سال درآمد حاصل شود. 91./919/9.4/415معادل: 

 رود. در سناریو سوم: چنانچه سطح تأثیرگذاری متغیرها در حد متوسط ارتقا یابد، انتظار می

 کیلوگرم زباله در روز تولید شود. 04191458.معادل: 

 .میلیارد تومان در روز درآمد حاصل شود 149/090/511/5معادل: 

 میلیارد تومان در سال درآمد حاصل شود. 80/015/499./599معادل: 

 در سناریو چهارم: چنانچه سطح تأثیرگذاری متغیرها در حد زیاد صورت پذیرد.

 کیلوگرم زباله در روز خواهد شد. 40501541.0معادل: 

 میلیارد تومان در روز درآمد حاصل خواهد شد. 098/504/451/5معادل: 

 شود. میلیارد تومان در سال درآمد حاصل می 919/985/1.1/150معادل: 

در سناریو پنجم: چنانچه سطح تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در باالترین سطح )خیلی 

 زیاد( صورت پذیرد:

 شود. کیلوگرم زباله در روز تولید می 11099544.1معادل:

 شود. هد میمیلیارد تومان در روز درآمد حاصل خوا 5/.190/094/00معادل: 

 شود. میلیارد تومان در سال درآمد حاصل می 949/908/991/059معادل: 

بعبارتی دیگر چنانچه شهرداری تهران بتواند با تقویت عوامل تأثیرگذار در مشارکت در 

میلیارد تومان در سال را  595توان حداقل درآمد  تفکیک زباله آن را به باالترین سطح برساند می

است که تأثیر این  کیک زباله از مبدأ توسط شهروندان بدست آورد. این در حالیفقط از طریق تف

آوری و تفکیک زباله مورد محاسبه قرار نگرفته است و نیز تأثیر  های جمع عوامل در سایر شیوه

اجتماعی مورد بررسی -های عمرانی، ترافیکی، شهرسازی، خدمات شهری عوامل بر سایر پروژه

 قرار نگرفته است.
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 گیری و بحث تیجهن

در تحقیق حاضر سعی شد تا تأثیر سرمایه فرهنگی و به ویژه متغیری مانند مشارکت در مدیریت 

درصد از تغییرات مرتبط  4141های تحقیق حاضر نشان داد  پسماند مورد ارزیابی قرار بگیرد. داده

متغیرهای این های خانگی ناشی از تغییرات  آوری زباله با میزان مشارکت در تفکیک و جمع

پژوهش است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر با مبانی و پیشینه ذکر شده در تحقیق همخوانی دارد 

توان پیشنهادهای کاربردی زیر را برای باال بردن میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و  و می

 های خانگی به شرح زیر عنوان داشت: آوری زباله جمع

ین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت در تفکیک رابطه وجود از آنجاییکه در این تحقیق ب

های عملی برای تقویت و افزایش سرمایه  ریزی شود که مسوالن با برنامه دارد پیشنهاد می

ها مسولیت پذیری شهروندان را  اجتماعی از طریق ایجاد سازوکارهایی مانند میزان عمل به وعده

 گیرند. برای افزایش میزان انسجام و تعلق بکار

همچنین با توجه به اینکه میزان مشارکت غیر رسمی مذهبی شهروندان در سطح باالئی 

قرارداد و از طرفی ارتباط معنادار قوی بین مشارکت مذهبی با مشارکت در تفکیک زباله مالحظه 

کند که آگاه سازی و فرهنگ سازی در حوزه تفکیک زباله از  شود، لذا ضرورت ایجاد می می

های مذهبی صورت پذیرد و نیز پیوند قوانین مدنی با قوانین شرعی در تحکیم و  نونطریق کا

 ضمانت اجرائی آن مؤثر خواهد بود.

با توجه به اینکه متغیر آگاهی با متغیر رضایتمندی از محل زندگی ارتباط زیادی با مشارکت 

غیر ملموس هر محله و  اند، لذا تقویت آگاهی و میراث ملموس و در تفکیک زباله از مبدأ داشته

تواند  افزایش تعلقات به محله و باالنگه داشتن رضایت مردم از محله و ارتقاء هویت محالت می

 در افزایش مشارکت مؤثر باشد.
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