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 11/5/1011تاریخ صدور پذیرش:              30/30/1011تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

کاهش اثرهای  یاو هدف آن متوقف ساختن های انسان است مدیریت اعمال شده بر پسماندهای تولیدی با فعالیت ،مدیریت پسماند

کند این است که الگوی مناسب مدیریت پسماند هدف اصلی که محقق در این پژوهش دنبال می ،هاستها بر سالمت انسانسوء آن

پژوهش از  ؟باشدها یی میها و شاخصدر شهر تهران با تاکید بر نقش راهبردی رسانه چگونه باید باشد؟ و این الگو دارای چه مولفه

که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت، نمونه  ای و کاربردی است، به لحاظ ماهیت و روش آمیخته استنظر هدف، توسعه

شهروندان تهران با حجم  نفر و در بخش کمی، 12آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و متخصصان پسماند به تعداد 

ساخته استفاده شد. روائی سواالت به  ای و پرسشنامه محققآوری اطالعات از روش کتابخانهای جمعنفر تعیین گردید. بر 783نمونه 

 –ها از آزمون تناسب کایزر تایید خبرگان رسید و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد، برای تعیین کفایت نمونه

های همچنین برای تشخیص عامل آزمون چرخش واریماکس استفاده شد. مایر و بارتلت و جهت مطابقت سواالت با یکدیگر از

انجام  SMART PLSسازه مدل ازروش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل یابی معادالت ساختاری با نرم افزار 

رسانی در ، آموزشی و اطالعسازیبخشی، فرهنگتوانند از طریق راهبرد آگاهیمی هاشد، بر اساس مدل مفهومی پژوهش، رسانه

 اجرای فرآیند مدیریت پسماند موثر واقع شوند.

 راهبرد، تهران کلمات کلیدی: رسانه، مدیریت پسماند، مدل،

                                                           
 mehrdadmatani@ahoo.com (مسئولنویسنده ) -1

 باشد.این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان: طراحی و تبیین مدل مدیریت پسماند در شهر تهران با تاکید بر نقش راهبردی رسانه می
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 مقدمه

های صنعتی، تجاری و ازدیاد و توسعه فعالیت ،افزایش روزافزون جمعیت و گسترش مداوم شهرها از یک سو

مواقع مدیریت آن با توجه  بیشترد در شهرها شده که در ئقادیر زیادی مواد زاخدماتی از سوی دیگر منجر به تولید م

ای در پی داشته است. از جمله این مشکالت آلودگی محیط زیست به کمبود امکانات و بودجه، مشکالت عدیده

هایی چالش ترینحفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی از مهم (.64: 1015)توانایی بشرویه و همکاران، است

با توجه به نیاز به توسعه  دولتمرداناست که بشر در آستانه قرن بیست و یکم با آن مواجه است و بزرگترین دغدغه 

بار (. مشکالت محیط زیست در گام نخست، پیامدهای زیان55: 1011تقوایی و همکاران،و تولید بیشتر است )

بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او را تحت تأثیر  فردی انسان دارد و در گام های بسیاری برای سالمت

-های عمومی در خصوص مخاطرات محیط زیست در حال افزایش استدهد. به همین دلیل، نگرانیقرار می

کند، پسماندهای ناشی از فعالیت های یکی از مواردی که به شدت محیط زیست را تهدید می (،51: 1011موسوی،)

ناپذیر استفاده گسترده از مواد شیمیایی و حاصل اجتناب ،ی است. پسماندهای مختلفمختلف جوامع انسان

باشد. پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر محصوالت و فراورده های صنعتی و کشاورزی در زندگی روزمره می

 (.71: 1011همتی،و مدیریت است) ساماندهیجامعه بوده و نیازمند 

ناپذیر ناشی از فعالیتهمکاری اقتصادی و توسعه پسماند عبارت است از موادی اجتناببر اساس تعریف سازمان 

نیازی به آن نیست و پردازش و یا دفع آن ضروری است. برنامه  ،های انسانی که در حال حاضر و در آینده نزدیک

ا یخواهد، ان آنها را نمیاشیایی که مالک»کند: گونه تعریف می پسماند را ایننیز محیط زیست سازمان ملل متحد 

طبق تعریف سازمان مدیریت پسماند، « کند و به پردازش و یا دفع نیاز داردنیازی به آنها ندارد، یا از آنها استفاده نمی

شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت میگفته پسماند به مواد جامد، مایع و گاز )به غیر از فاضالب 

طبقه  بلپسماندها از چند جهت قا .(50: 1016جان محمدی،شود )از نظر تولید کننده زائد تلقی می انسان بوده و

بندی مواد غذایی و غیره(، از نظر مواد امد، مایع، گاز، از نظر کاربرد اصلی)بستهجهستند. از نظر فیزیکی ) بندی

ختنی، کمپوست شدنی، بازیافتی(، از نظر منشأ سو)های فیزیکی کاغذ، پالستیک، فلز و غیره(، از نظر ویژگی ،شیشه)

 پژوهش تاکید بر این در کهخطر( خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و غیره( و یا میزان ایمنی )خطرناک، بی)

ای پیچیده در مدیریت شهرها بوده است. به علت دامنه . پسماند خانگی همواره مسئلهخانگی است پسماندهای

این پسماند )شیشه، فلز، کاغذ، پالستیک، مواد آلی و...( و اختالط کامل این مواد، مشکالت گسترده مواد موجود در 

کند. پسماند محصول جانبی فعالیتهای انسانی است. از لحاظ فیزیکی، پسماند متعددی در مدیریت آنها بروز می

ارزش بودن پسماند است. در حاوی همان موادی است که در محصوالت مفید وجود دارد و تنها تفاوت آنها در بی 

بسیاری از موارد این بی ارزشی ناشی از مخلوط بودن و یا ناشناخته بودن این مواد در پسماند است. جداسازی مواد 

تواند یکی از روش های افزایش ارزش مواد و پیدا کردن موارد کاربرد برای آنها باشد. به طور کلی رابطه پسماند می

 ،مدیریت پسماند(. 641: 1014)صفری الموتی و شمس،  ط پسماند و ارزش آن وجود داردمعکوسی بین میزان اختال
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کاهش اثرهای یا های انسان است و هدف آن متوقف ساختن مدیریت اعمال شده بر پسماندهای تولیدی با فعالیت

مربوط  یافتهمان های از مقررات منسجم و سا همچنین مدیریت پسماند مجموع ،هاستها بر سالمت انسانسوء آن

به کنترل تولید تا دفع، مطابق با بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، مهندسی حفاظت، زیباشناسی و دیگر 

ترین رکن ارتقای دانش ها، مهمرسانه (.71: 1011احمدی و چالوی، شود )می عریفمالحظات محیط زیستی ت

های محیط زیست با آگاه سازی و دادن اطالعات زمانمحیط زیستی در جامعه هستند. متخصصان محیط زیست و سا

محیط زیست به عموم مردم و اقشار مختلف جامعه، سعی در باال بردن و ارتقای سطح دانش محیط زیستی و ایجاد 

ها، مهمترین ها امکان پذیر نیست، زیرا رسانهفرهنگ حفاظت از محیط زیست دارند، این امر بدون مشارکت رسانه

-از این رو، می .های محیط زیستی با مردم هستندط بین متخصصین، کارشناسان محیط زیست و سازمانعامل ارتبا

 .(51: 1071)شهبازی و همکاران، ترین نقش را در ایجاد فرهنگ محیط زیستی جامعه دارندها، مهمتوان گفت رسانه

چه در یک دهه اخیر  اگر ست.ترین مسائل زیست محیطی در شهر تهران مدیریت پسماند شهری ایکی از مهم

پیشرفت های قابل توجهی در مدیریت پسماند حاصل شده، اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله زیادی 

اجه وکالن شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر کشور با مشکالت بسیار فراوانی در زمینه مدیریت پسماندها م دارد،

کند این است که الگوی مناسب مدیریت ی که محقق در این پژوهش دنبال میبه همین منظور مسئله اصل باشدمی

 باشد؟ها یی میها و شاخصپسماند با تاکید بر راهبرد رسانه در تهران چگونه باید باشد؟ و این الگو دارای چه مولفه

 رویکرد نظری و مفهومی

 مدیریت پسماند

گیرد و قرار می Annex Iشود که در دسته اشیایی گفته می یاد : پسماند به معنی موااروپابراساس تعریف اتحادیه 

 (.1111شورای اروپا ) اندازدضروری است که دور  یاقصد دور انداختن آن را دارد  یادارنده، آن را دور انداخته 

AnnexI  صوب قانون مدیریت پسماند کشور م 5مقوله ای از انواع پسماند است. مطابق با ماده  14شامل یک لیست

شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مواد جامد، مایع و گاز )غیر از فاضالب( گفته می ند، پسما1070سال 

پزشکی یا  - ادیعنددسته )پسما 5شود و در تلقی می زائد کنندهتولید  نظرحاصل فعالیت انسان بوده و از 

به معنی  انددر یک تعریف کلی مدیریت پسم است. دهبندی شو صنعتی( تقسیم زیکشاور -ویژه  -بیمارستانی 

(. 115: 5310 ،مارشالبا هدف حفاظت محیط زیست و نگهداری از منابع است )ند کنترل فعالیت های مرتبط با پسما

به عبارت دیگر مدیریت پسماند یک پروسه است شامل یک مجموعه مقررات در حوزه کنترل و نظارت بر تولید، 

بایست بر اصول بهداشت عمومی که می منطبق دحمل و تقل، پردازش و دفع مواد زاند جامآوری، سازی، جمعذخیره

 ی، اجتماعی، اقتصادی را تامین نماید.طهای زیست محیاهداف و شاخص

است و به عنوان یک منشور در کنفرانس ریودو  51که برنامه ای جامع مبتنی بر توسعه پایدار در قرن  51دستور کار 

نماید که کاهش به تصویب رهبران جهان رسید در خصومی پسماتد جامد و فاضالب اشاره می 1115ل ژانیرو در سا

همچنین در دستور کار (. 46: 1016 ،)احمدی ن باید به صورت یک استراتژی دنبال شودبازیافت آکمیت زباله و 
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یفیت آب و هوا، مدیریت زیست محیطی بر شهرها مانند ک هایپدیدهبر موضوع کاهش سرانه آثار منفی  5303

و همچنین کاهش قابل مالحتله مواد زائد جامد از طریق  5303و غیره تا سال مد جا زائدپسماتد ها و مواد 

(. 5314 دمان ملل متحساز، 5303برنامه )شده است  دتاکی 5303د و بازیافت تا سال دپیشگیری، کاهش، استفاده مج

حاصل  فدی هستند که بنابر تعریتعدهای مندتولیدی در قالب پسماهای دای از پسماتهمددر این میان بخش ع

شده است، سلسله  ففعالیت انسان در شهر و روستا است. در مبحث مدیریت پسماند که به عنوان یک پروسه تعری

ها، دنپسما زاستفاده مجدد ا ند،، کاهش پسماندتولید پسما ازمراتب آن به ترتیب اهمیت و اولویت شامل اجتناب 

هزینه های  به توجه با کشورها از بسیاری در. است پسماند دفن و دفع انرژی، استحصال بازیافت، بازیابی مواد و

، کمبود و محدودیت زمین به منظور دفن بهداشتی پسماند، ضرورت فند زمترتب بر حمل و نقل پسماند به مراک

ها، سیاست های مدیریت شهری به ندسماپ زیابی و استحصال انرژی ازارتقا صنعت و اختصاص هزینه جهت با

های پیشگیرانه تغییر کرده است. به طوری که با اتخاذ سیاست های آموزشی، تشویقی و وضع قوانین سمت گزینه

 (.71: 1011)احمدی و چالوی،  اندت حرکت کردهفیازبازدارنده در راستای کاهش تولید پسماند و با

 در مدیریت پسماندشهروندان مشارکت 

باشد. البته این امر مهم در یکی از کلیدهای موفقیت آگاهی و مشارکت مردمی می ،کلیه مراحل مدیریت پسماند در

آوری و مرحله تولید و نگهداری در محل از اهمیت ویژه برخوردار است که بازتاب آن بر مراحل بعدی یعنی جمع

عملی  یطلوب خدمات شهری تنها در صورتمدیریت م (.17: 1016 ،احمدی)حمل و نقل و دفع تاثیرگذار است 

-و چه در برنامه گذاری هاها و سیاستگیریشود که شهروندان نیز در آن مشارکت داشته باشند چه در تصمیممی

مشارکت پسماند،  تولید کاهش هایبرنامه موفق اجرای برای ضروری اجزای زها و اجرای آنها، یکی اریزی طرح

ی خرید، استفاده مجدد از محصوالت، واصالح الگ یق. مردم از طر(67: 1010، )خیری و ارمکی عمومی است

کاهش تولید پسماند داشته باشند. مشارکت  رتوانند نقش مهمی دیکبار مصرف و... میوسایل استفاده کمتر از 

موجب بهبود کیفیت های مربوطه را کاهش داده و فت را افزایش داده، هزینهزیاهای بازیاقت، نرخ باعمومی در برنامه

گیری در زمینه مدیریت پسماند عمدتا شامل تصمیم رهای مشارکت مردم دگردد. سایر زمینهمی زیافتیبا یکاالها

ریخت و پاش پسماند و رعایت زمان  عدماجزاء خطرناک پسماند در محل تولید، داسازی مدیریت پسماند، ج

. (55: 1015)توانایی بشرویه و همکاران،  شودآوری آن میجمعمناسب برای انتقال پسماند به خارج از منزل برای 

ات ضها و اعتراگیری، عالوه بر اینکه نقش مهمی در اتخاذ بهترین تصمیم دارد، مخالفتمی در تصمیمومشارکت عم

 (.14: 1011صیاد،ی و بهرام)های مدیریت پسماند را نیز کاهش می دهدژهعمومی در برابر پرو

 شهروندان در مدیریت پسماند آموزش و مشارکت

های آموزشی و افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه ترین عوامل در جلب مشارکت عمومی، برنامهیکی از مهم

. آیدمی ط زیست بشمارآموزش محی زئی ازاست. آموزش همگانی در زمینه مدیریت پسماند ج دمدیریت پسمان

 آموزش و دانشگاه و دبیرستان مدرسه، در رسمی آموزش صورت دو به پسماند مدیریت زمینه در همگانی آموزش
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آموزشی های فناوریسمی قابل انجام است. آموزش غیر رسمی هم بصورت چهره به چهره و هم با استفاده از ریرغ

 نامه( قابل ارائه است.روز ، اینترنت،یزیونتلو و،رادی) های گروهیو رسانه( ...و  پمفلت، پوستر، بیلبورده بنر)

اگرچه نتایج برخی از مطالعات نشان داده که آموزش چهره به چهره،  (.553: 1010خواجه شاهکوئی و همکاران، )

گروهی، استمرار و  هایهای آموزشی و رسانهفناوریاثربخشی بیشتر در جذب مشارکت مردم دارد، اما استفاده از 

اثربخشی آنها  رهای آموزشی نقش قابل توجهی دمهپوشش بیشتر و هزینه به مراتب کمتر خواهد داشت. محتوای برنا

صحیح از اثرات  های آموزشی با ایجاد درکو رسانه آموزشی انتخاب شود. این برنامه وریدارد و باید با توجه به فنا

ی پسماند، آگاهی، شناخت و انگیزه مردم درانجام رفتارهای محیط زیست پسندانه و طبهداشتی و زیست محی

-های اجرایی مشارکت در مدیریت پسماند آشنا میکند و آنها را با شیوهیریت پسماند را بیشتر میمشارکت در مد

 (.15: 1016،ابطحی و همکاراننماید)

 بخشی زیست محیطیهای جمعی و آگاهیرسانه

ی، اجتماعی مرور مطالعات متعدد در زمینه مدیریت پسماند حاکی از متأثر بودن آن از فاکتورهای بسیار متنوع اقتصاد

(. یکی از این عوامل، دانش افراد در خصوص پسماند و مدیریت آن 1016قنبری و همکاران،و محیط زیستی است )

افراد، به عنوان عامل مهم و تأثیر گذار در رفتارهای مدیریت پسماند شناخته شده است و تا  آگاهیباشد. دانش و می

(. این تصور 14: 1071ابراهیمی و همکاران، کند )آن را تضمین می ها را تسهیل و موفقیتزیادی اجرای برنامه دح

های دولتی جای دارد که دانش مناسب تأثیرات ملموسی روی رفتار خواهد داشت در یک گذاریدر قلب سیاست

صالحی و های محیط زیستی معاصر، معلول کژاندیشی با جهالت عملی انسان در جهان است )کالم، بحران

های جمعی نقش مهمی در شکل دهی درک و آگاهی از موضوعات زیست محیطی (. رسانه67: 1016همکاران،

اندرکاران تلویزیون به همراه دولتمردان فعاالن زیست محیطی، دانشمندان و صنعتگران، دارند. روزنامه نگاران و دست

. رسانه، پوشش جانبی کنندسازی در مورد آن تنظیم میهای زیست محیطی و تصمیمدستور کاری برای بحث

محیطی همچون اتفاقات و دیگر رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی فراهم ای روی موضوعات مهم زیستگسترده

 (.51: 1015)تقوی و همکاران، کندمی

 سازی، پیش نیاز مدیریت پسماندفرهنگ

رد توجه قرار گیرد و در بحث های مدیریت پسماند است که باید موسازی پیش نیاز و تضمین کننده برنامهفرهنگ

باید از تجربیات دنیا استفاده کرد. تا زمانی که فرهنگ صحیح تولید و نحوه انباشت  نقلپردازش، تکنولوژی، حمل و 

که باید و شاید با موفقیت همراه نخواهد بود.  طورآنو جمع کردن زباله در بین مردم نهادینه نشود، مدیریت پسماند 

. امروزه با (51: 1071غریب زاده،رش سیستمی، مستلزم وجود عاملی به نام مدیریت است)عملکرد صحیح یک نگ

ها و ، مدیریت یک هنر است؛ یعنی مدیر باید تواناییهافرهنگپیشرفت تکنولوژی و نزدیک شدن افراد از لحاظ 

گیری اثربخش و مطلوب بهره استعدادهای افراد را شناخته و با توجه به امکانات مادی و معنوی موجود به استفاده و

تر، مدیریت اخذ تصمیم بر مبنای اطالعات و تبدیل واحد شکل گیرد. به عبارت ساده یریتیاز آنها بپردازد تا مد
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نیست، چنین سیستمی به خاطر روند  کلچیزی مستثنی از  نیزاطالعات به عمل است و سیستم کنترلی پسماند 

د نیاز به مدیریتی قوی و کارآمد و در عین حال پویا دارد. یکی از حرکتی خویش و گستردگی محدوده عمل خو

ی تنکات بسیار مهم در فرایند مدیریت سیستم کنترلی پسماند توجه به وجود نوع مهارت مدیران در هر سطح مدیری

به آن ولو  گیرد و نیازشود. زیربنای هر فرهنگی از تفکر آن شکل میمی ادراکی، انسانی و فنیاست که شامل مهارت 

تواند باعث بقاء و جای گرفتن آن در عرصه فرهنگ یک جامعه باشد. پس مسلما کار را باید نیازی غلط هم باشد، می

از تغییر و تحول در افکار آغاز کرد. با اشاعه فرهنگ پسماند در تمام سطوح جامعه به ویژه مراکز آموزشی همچون 

با هدف تغییر باورهای غلط متداول در خانواده و جامعه به این نتیجه سازی پسماند ها و فرهنگمدارس و دانشگاه

توان تفکر را در زمینه زباله و کنترل آن تغییر داد و با نگاهی به روند می رسیم که با تحول باورهای بشری می

قانونمندی و نظم کنیم، بنابراین مدیریتی زباله، نیاز وجود مدیریتی صحیح بر پایه تفکری سیستماتیک را احساس می

 (.00: 1015ملکی پور و همکاران، ) پذیری افراد امری ضروری است

 معرفی شهر تهران

تن  7٬410٬134است. این شهر با  شهرستان تهران و استان تهران ، مرکزایران پایتخت و ترین شهر پرجمعیت رانهت

 شهر تهران کالن .رود شمار می  به باختر آسیا ترین شهر و پرجمعیت بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان جمعیت،

 .است انهشهر پرجمعیت خاورمی سومین کالن نیز

 ارتفاع از آن کنونیشود و گستره  تقسیم می البرزایِ  کوهپایه و دشتیهای طبیعی، تهران به دو ناحیه  از دید ناهمواری

فصل  ها، است. در بیشتر سال خشک اقلیم نیمه هران دارایاست. ت متری از سطح دریا امتداد یافته 1733تا  133

تهران  .ترین فصل در تهران است باران نیز کم تابستانو  کندمی تأمین را تهران های ساالنه نیمی از کل بارش زمستان

 زبان فارسی ترین شهر است اما جمعیت خارجی آن کم است. به عنوان بزرگ های قومی گروه ا گوناگونیشهری ب

 امامی  دوازدهشیعه  و مسلمان دهند و بیشتر مردم این شهر رسماً تشکیل می پارسیان جهان، اکثریت مردم تهران را

و مسائلی  جرائم ارتکابی، شود می یهودیان و مسیحیان ،زرتشتیان ،بهائیان ستند. دیگر جوامع مذهبی در تهران شامله

 .، از مشکالت این شهر هستندزنان و حقوق کودکان همانند نقض

گرفته در تهران، منجر به  صورت شناسی های باستان کاوش گردد و برمی دوران نوسنگیبه  تهران در زندگیپیشینه 

و  شهر ری ، با ویرانیهفتمسده اوایل  در. است شده سنگی ابزارهای و انسانساله  1333های  کشف اسکلت

وساز و شهروندی مردم ری به تهران انتقال یافت و باعث  ن، دانش تجارت، ساختمهاجرت مردم آن به تهرا

 به شهر، این پیشرفت و شکوفاییبسیار بر اهمیت تهران افزوده شد اما سرچشمه  دوران صفوی پیشرفت آن شد. در

که پس از بارها تالش برای تصرف تهران،  دودمان قاجار گذار ، بنیانمحمدخان قاجار آقا .گردد برمی آن پایتختی

و مدعیان  خاندان زند ها جنگ با ، پس از سال1145سال  وزنور باالخره موفق به انجام این کار شده بود، در

 دوران پهلوی پادشاهی، تهران را پایتخت خواند. تبدیل شدن تهران از شهری معمولی به یک پایتخت مدرن، از

شروع شد. در دوران پهلوی، امور کشوری در پایتخت متمرکز شد و شمار کارکنان دولتی در شهر به سرعت افزایش 
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 1051انقالب با . پذیرفت نیز را اداری وظیفه تجاری، و سیاسیبر دو وظیفه  یافت؛ در این دوران، شهر تهران عالوه

ای در تهران صورت نگرفت و پس از پایان این دوره،  ، برای نزدیک به یک دهه توسعهجنگ ایران و عراق و آغاز

 .شد تبدیل ایران در جمعیت پذیرش کانون به تهران و یافت ادامه ایران پایتختتوسعه 

 اقتصادی های فعالیت اما شود، می محسوب کشور این صنعتیتهران کانون اقتصادی ایران است و نخستین منطقه 

تولید ناخالص  ، سهم تهران در کل1015 سال آمار اساس بر. ندارد آن های شاغل شمار در چندانی نقش المللی بین

دارد.  ناقتصاد ایرا به خود، نقش مهمی در صنعت کشور درصد است و با اختصاص نیمی از بخش 51ایران  داخلی

دشگری های گر ای از جاذبه آید و دارای مجموعه به حساب می گردشگری ایران ترین مراکز این شهر یکی از مهم

بلندترین  نیز نماد دیگر تهران و برج میالد، نماد تهران است برج آزادی، شود می هایش موزه و ها کاخ است که شامل

 های آسیایی بازی بود که میزبان خاورمیانه ، نخستین شهر در1116های آسیایی  بازی است. تهران با میزبانی برج ایران

شهریور  13ها در  زمان با این بازی های آن دوران، هم ترین به عنوان یکی از پیشرفته آزادی ورزشیمجموعه  شد و

 و تجریش است و شهرهای هشد تقسیم شهری ناحیه 155و  منطقه 55 داری، تهران بهاز نظر ا .گشایش یافت 1050

 شورای شهر تهران توسط شهردار تهران، شود انجام می شهرداری تهرانتوسط  شهراست. اداره   را دربر گرفته ری

. این شهر کندمی گذاری قانون شهر،شود و این شورا بر عملکرد شهرداری نظارت کرده و برای اداره  ب میانتخا

 .هستند ها در ایران وآمدترین فرودگاه پررفت است که از مهرآباد و امام خمینی المللی دارای دو فرودگاه بین

است و به لحاظ ماهیت و روش ترکیبی )آمیخته( انجام گرفت، یعنی از تحقیق از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی 

دو روش کیفی و کمی در فرآیند اجرای پژوهش استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی 

دار از نوع گیری هدفنفر به روش نمونه 51و متخصصان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران که به تعداد 

-نفر با روش نمونه 071اشباع نظری تعیین گردید. ودر بخش کمی در یرگیرنده شهروندان شهر تهران که به تعداد 

ای انتخاب شدند، ابتدا پژوهش با رویکرد کیفی مورد بررسی قرار گرفت، بدین ترتیب که پس از مرور خوشه گیری

بخشی، آموزشی و ای شامل آگاهیهای رسانهبردادبیات مربوط به موضوع و بررسی سوابق تحقیق، تعدادی از راه

نظران بوده شناسایی و در ادامه، محقق جهت بررسی این موضوع سازی که عمدتا مورد توجه بیشتر صاحبفرهنگ

موثر واقع شود، از خبرگان به  تواند در اجرای مدیریت پسماندمی که چه راهبردهای دیگری غیر از عوامل یاد شده

بر اساس الگوی  ،رسانی به راهبردها اضافه شدو یک راهبرد دیگری تحت عنوان اطالع خواهی شدروش دلفی نظر 

که پس از بررسی  شاخص استخراج گردید 63های مرتبط تعداد شکل گرفته، با مروری بر مبانی نظری و پژوهش

تعیین پایایی نیز از همه شاخص مناسب تشخیص داده شد، برای  cvi و cvrروائی محتوائی سواالت به دو روش 

گویه مطابقت الزم را با بقیه سواالت  1. اما بر اساس آزمون چرخش واریماکس استفاده شد پایایی ترکیبیروش 

جهت  .ساخته استفاده شد آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محققنداشته و حذف گردید. برای جمع

های سازه توسعه رهبری ازروش یر و آزمون بارتلت و برای تشخیص عاملما –تعیین کفایت نمونه از آزمون کایزر 

انجام شد،  SMART PLSتحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل یابی معادالت ساختاری با نرم افزار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ری، چاپی و های دیداری و شنیداها که شامل رسانهکه طبق این الگو رسانه نهایتا مدل نهایی پژوهش به تایید رسید

توانند رسانی، میسازی و اطالعبخشی، آموزشی، فرهنگهای اجتماعی می باشند از طریق چهار راهبرد آگاهیرسانه

 دراجرای مدیریت پسماند موثر واقع شوند.

 هایافته

د خبرگان قرار که به تایی های مربوط به مدیریت پسماند با تاکید بر راهبرد رسانهها و مولفهبا توجه به تعیین شاخص

به همین منظور در ابتدا جهت استاندارد سازی  شاخص استخراج گردید، 63گرفت. پس از مطالعه مبانی نظری تعداد 

 پرداخته شد.ی محتوایی آن تعیین دامنه پرسشنامه به بررسی

 ی پژوهشهای محتوایی پرسشنامهتعیین دامنه

از پانل خبرگان  CVRبرای تعیین  ابتدا شد. استفاده CVI و CVRبرای تعیین روایی محتوایی سواالت از دو روش 

ضروری است، مفید است ولی ضروری )نفر درخواست شده که هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی  51متشکل از 

سپس برای تعیین  باشد،می 61/3پذیرش در این قسمت امتیاز باالی  حد نیست، ضرورتی ندارد( اعالم نظر نمایند،

CVI ، غیرمرتبط،  قسمتی 6سه معیار سادگی، اختصاصی بودن )مرتبط بودن( و وضوح به صورت یک طیف(

، حداقل امتیاز قابل قبول در ها مورد بررسی قرار گرفتبرای هریک از گویه تاحدودی مرتبط، مرتبط و کامال مرتبط(

خص از روایی محتوایی الزم شا 63تعداد  است. بر اساس نتایج به دست آمده 11/3این بخش امتیاز باالی 

 شود.برخوردارند. در ادامه پس از نهایی شدن پرسشنامه به بررسی سواالت پژوهش پرداخته می

 بررسی سواالت

 اند؟کدام ،رسانه مدل مدیریت پسماند در شهر تهران با تاکید بر نقش راهبردیهای ها و مولفهشاخص سوال اول:

و نظرخواهی از خبرگان،  اس پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مطالعات انجام شدهبرای پاسخ گوئی به این سوال بر اس

با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی این موضوع  شاخص تعیین شد. در ادامه 63مولفه و  6در مجموع 

 گیری هدف مورد نظر را دارد یا خیر؟ی مورد نظر توانایی اندازههاکه آیا سازه داخته شدپر

ها و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی های مورد نظر )اندازه نمونهرای تشخیص این مسئله که تعداد دادهب

نتایج بررسی سازه استفاده گردید.  5و آزمون بارتلت 1مایر –مناسب هستند یا خیر؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر 

 نشان داده شد. 1-1های ابعاد مدل در جدول 
 مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه و آزمون بارتلت برای سازه مدل KMOج شاخص : نتای1جدول 

 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

 

 مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه مدل

KMO 141/3 

Barttlett 41164113 

Df 173 

P-Value 3331/3 

 1011ژوهش، منبع: یافته های پ

                                                           
1
.KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 

2
Bartlets Test of sphericity 



 9433... ها در تبیین نقشقش راهبردی رسانهن

و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت  141/3)کفایت نمونه برداری( برابر KMOمقدار  ،نشان می دهد 1جدول 

اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مورد  ،است. بنابراین، عالوه بر کفایت نمونه برداری 3331/3برابر 

برای سازه های اصلی ری اولیه که در اجرای تحلیل مولفههای آمامطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. مشخصه

 نمایش داده شده است. .5-5به دست آمده در جدول مدیریت پسماند 
 مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه مدلهای عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط مولفه: 2جدول 

مول

 وان دوم بارهای عاملی استخراج شدهمجموع ت مقادیر ویژه اولیه فه

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از 

 چرخش واریماکس

 

 کل درصد از واریانس تجمعی در صد از واریانس کل درصد از واریانس تجمعی در صد از واریانس کل

در صد از 

 واریانس

درصد از 

 واریانس تجمعی

1 10440 60414 60414 10440 60414 60414 4436 11461 11461 

5 1411 5451 61467 1411 5451 61467 5411 14441 04414 

0 1441 5451 56441 1441 5451 56441 6433 15471 61435 

6 1417 0475 57453 1417 0475 57453 5410 1465 57453 

 1011منبع: یافته های پژوهش، 

 51 ،که مجموعا باشدمی 0بزرگتر از ؛ مورد تحقیقعامل  6های ویژه مالحظه می شود ارزش 5چنانچه در جدول 

-نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی هر یک از مؤلفه ؛در ادامه یرات کل را بعهده دارند،یدرصد از تغ

واریماکس  چرخشهای اصلی و با روش مولفه به مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه ابعاد مدلهای 

باشد، کمتر می 53/3، سؤاالتی که نسبت اشتراک آنها از هامولفهود. در سؤاالت مربوط به هریک از شپرداخته می

 .اند و بهتر است، حذف شوندبیانگر این هستند که این سؤاالت به خوبی با بقیه سؤاالت منطبق نشده

 7ی )راهبرد آموزش. 5گویه(،  15ی )بخشیراهبرد آگاه. 1: عامل تعیین شده 6که از  نتایج به دست آمده نشان داد

 گویه(، حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند. 4ی )رسانراهبرد اطالع. 6یه(، گو 5ی )سازراهبرد فرهنگ. 0گویه(، 

های مدل، برای تعیین نوع آزمون آماری با توجه به نرمال پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و مشخص شدن مولفه

 وش مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی برازش مدل استفاده شد.از رنبودن متغیرها، 

 بررسی برازش مدل

. برازش مدل ساختاری صورت 5 یریگهای اندازه. برازش مدل1در این پژوهش در طی دو مرحله،  برازش مدل

 گرفت.

هش، برای بررسی برازش متغیر مکنون در مدل مفهومی پژو چهار وجود با توجه به :گیریهای اندازهبرازش مدل .1

 شد.سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده  از گیریهای اندازهمدل

CRاز پایایی ترکیبی) PLS با توجه به استفاده از نرم افزار پایاییبرای تعیین  :پایایی
باید  مقدار آن . کهاستفاده شد( 1

 بیانگر 5جدول  برابر نتایج مندرج در پژوهش حاضردر  که .شدتا بیانگر ثبات درونی سازه با باشد 1/3بیش از 

 مناسب بودن این معیار دارد.
 

                                                           
1 Composite Reliability 
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 PLSمدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه به روش  ابعاد مدلبرازش در ضرایب بارهای عاملی : 3جدول 

 هنگ سازیراهبرد فر راهبرد اطالع رسانی راهبرد آگاهی بخشی راهبرد آموزشی ردیف سواالت

     156/3   1سوال 

     131/3   5سوال 

     417/3   0سوال 

     417/3   6سوال 

     137/3   5سوال 

     113/3   1سوال 

     134/3   7سوال 

     161/3   1سوال 

     150/3   13سوال 

     111/3   15سوال 

     114/3   10سوال 

     161/3   16سوال 

       116/3 14ال سو

       735/3 11سوال 

       117/3 17سوال 

       756/3 11سوال 

       761/3 53سوال 

       117/3 55سوال 

       171/3 50سوال 

       175/3 56سوال 

 157/3       54سوال 

 155/3       51سوال 

 115/3       57سوال 

 176/3       51سوال 

 165/3       01سوال 

   155/3     00سوال 

   735/3     06سوال 

   111/3     05سوال 

   111/3     01سوال 

   171/3     07سوال 

   715/3     01سوال 

 1011منبع: یافته های پژوهش، 

 گردد.ارائه می.( 6نتایج این بخش به همراه نتایج روایی همگرا در یک جدول)جدول  ،در ادامه

با استفاده از مدل  ،گیردعالوه بر اینکه روایی پرسشنامه بصورت محتوایی مورد بررسی قرار میهمگرا:  واییر

 ، بصورت روایی همگرا و واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.PLSمعادالت ساختاری 

 باشد. 6/3( بیشتر از AVEمعیار همگرا بودن روایی این است که میانگین واریانس های استخراجی )
 مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه ابعاد مدلبرازش ترکیبی در  روایی همگرا و پایایی :4جدول 

 (AVEمیانگین واریانس استخراجی ) (CRضریب پایایی ترکیبی ) ضریب پایایی آلفای کرونباخ  

 34465 34104 34151 راهبرد آموزشی

 34550 34151 34111 بخشیراهبرد آگاهی

 34414 34134 34715 رسانیراهبرد اطالع

 34545 34745 34735 سازیراهبرد فرهنگ

 1011منبع: یافته های پژوهش، 
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آمده  .5-1گیری است که نتایج آن در جدول های اندازهسومین معیار بررسی برازش مدل روایی واگرا: روایی واگرا

های سازه AVEرد. قطر اصلی این ماتریس حاوی جذر مقادیر نشان از تایید روایی واگرا به روش دوم داو است

دارای  ،ها بیشتر باشدهر سازه از میزان همبستگی آن سازه با سایر سازه AVEباشد. اگر میزان جذر مقادیر تحقیق می

خوبی مدل از لحاظ هر سه معیار فوق الذکر در سطح بسیار  ،شودروایی واگرا خواهد بود. همانطور که مشاهده می

 قرار دارد.
 (1891به روش فورنل و الرکر)مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه  ابعاد مدلماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا  :5جدول 

 سازیراهبرد فرهنگ راهبرد اطالع رسانی بخشیراهبرد آگاهی راهبرد آموزشی راهبردها

       34730 راهبرد آموزشی

     34150 34155 بخشیهیراهبرد آگا

   34175 34455 34417 رسانیراهبرد اطالع

 34153 34511 34411 34440 سازیراهبرد فرهنگ

 1011منبع: یافته های پژوهش، 

 کند و این امر نشان از تایید روایی واگرا دارد.های پژوهش صدق میاین امر در مورد تمام سازه

نشان دهنده این است  ،در جداول فوق Smart PLSحاصل از خروجی نرم افزار  بر اساس مطالب عنوان شده و نتایج

گیری از روایی )همگرا و واگرا( و پایایی )بار عاملی، ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای های اندازهکه مدل

 باشد.کرونباخ( مناسب برخوردار می

 برازش مدل ساختاری. 2

Rضرایب و  T-valueپژوهش از معیار ضرایب معناداری یا همان مقادیر ین در ابرای بررسی برازش مدل ساختاری 
2 

 شود.استفاده شد که به تشریح آن پرداخته می

یا  بیشتر باشد 14/1به این صورت است که این ضرایب باید از  T برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب

 معنادار بودن آنها را تایید نمود. ٪15ان در سطح اطمینان تا بتو باشد 35/3به دست آمده کمتر از  p-valueمقادیر 

 
 1011منبع: یافته های پژوهش،    مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانه اصلیمدل : 1شکل 
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Rضرایب  بابررسی برازش مدل ساختاری 
2: 

Rضرایب  
Rی( مدل است.  مربوط به متغیرهای پنهان درونزای )وابسته 2

ت که نشان از تاثیر متغیرهای معیاری اس 2

Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  41/3و  00/3، 11/3برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و سه مقدار 
در نظر  2

زا تحت تاثیر  ی برون زا توسط تنها یک یا دو سازه ی درون که در یک مدل، یک سازه شود و در صورتی گرفته می

Rقرار گیرد، مقدار 
مذکور درون  اریمع .زاست ی درون ی بین آن سازه و سازه به باال نشان از قوت رابطه 00/3از  2

معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل  .شوند نشان داده می 5شکل در  دوایر مربوط به مدل ساختاری پژوهش

 .شوند ساختاری پژوهش نشان داده می

 
 1011منبع: یافته های پژوهش،     استاندارد ضرایبدر حالت  ش راهبردی رسانهمدل اصلی مدیریت پسماند با تاکید بر نق :2شکل 

 tگیرند. قابل ذکر است که آماره های سنجش عوامل و ضریب تعیین عوامل مورد بررسی قرار میدر ادامه، شاخص

(t-valueمعنی )دهد. اگر مقدار دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان میt  یا بطور معادل مقدار باشد 14/1بیشتر ازp-

value  بدین معناست که  ،باشد 4/3دار است. همچنین ضرایب مسیر اگر باالی ؛ یعنی اثر معنیباشد 35/3کمتر از

باشد، ارتباط ضعیفی  0/3باشد، ارتباط متوسط و اگر زیر  4/3تا  0/3ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد؛ اگر بین 

اجرا گردید و نتایج  SMART-PLSهای بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افزار دهدا(. 5330وجود دارد )چین، 

 زیر بدست آمد.
 ها درمدل مدیریت پسماند با تاکید بر نقش راهبردی رسانهآنداری معنی ضریبو  های اصلیجدول ضریب مسیر :6 جدول

 نتیجه t p-valueآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 3331/3 614141 34655 مدیریت پسماند <-بخشی یراهبرد آگاه

 دار است.معنی 3331/3 054177 34004 مدیریت پسماند <-راهبرد آموزشی 

 دار است.معنی 3331/3 564535 34144 مدیریت پسماند <-سازی راهبرد فرهنگ

 دار است.معنی 3331/3 574300 34517 مدیریت پسماند <-رسانی راهبرد اطالع

 1011های پژوهش، منبع: یافته
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 tو آماره  655/3 برابر بابخشی بر مدیریت پسماند ضریب مسیر راهبرد آگاهی دهد کهنشان می. 4-1نتایج جدول 

دار تاثیر معنیبخشی بر مدیریت پسماند بوده در نتیجه، راهبرد آگاهی 35/3کمتر از  p-valueو مقدار  141/61برابر با 

 .دارد

کمتر از  p-valueو مقدار  177/05برابر با  tو آماره  004/3 برابر باریب مسیر راهبرد آموزشی بر مدیریت پسماند ض

 .دار داردتاثیر معنی ی بر مدیریت پسماندراهبرد آموزشبوده در نتیجه،  35/3

 p-valueو مقدار  535/56برابر با  tو آماره  144/3 برابر بای بر مدیریت پسماند سازراهبرد فرهنگضریب مسیر 

 .دار داردتاثیر معنی ی بر مدیریت پسماندسازراهبرد فرهنگبوده در نتیجه،  35/3کمتر از 

کمتر  p-valueو مقدار  300/57برابر با  tو آماره  517/3 برابر بای بر مدیریت پسماند رسانراهبرد اطالعضریب مسیر 

 .دار داردتاثیر معنی بر مدیریت پسماند یرسانراهبرد اطالعبوده در نتیجه،  35/3از 

 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه

ای جهت ارائه الگوی مناسب برای مشارکت مردم در ترین راهبردهای رسانهپژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم

ی بانم ها،ها و شاخصاجرای مدیریت پسماند در شهر تهران صورت گرفت، بدین منظور جهت شناسایی مولفه

نظری و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، مطالعات صورت گرفته نشان داد که در راستای مدل مدیریت 

هایی از پسماند با تاکید بر راهبرد رسانه، مطالعه جامعی صورت نگرفت، هر چند که برخی پژوهشگران به جنبه

و  ن حال محقق بر اساس پیشینه تحقیق، مبانی نظریاند، در عیموضوع بصورت پراکنده و گذرا مطالبی را بیان کرده

 .شاخص شکل داد 63مولفه و  6با  نظرخواهی از خبرگان، مدل اولیه پژوهش را

روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل یابی  های سازه مدل ازتشخیص عامل در ادامه برای

ین برای منطبق بودن سواالت با یکدیگر از چرخش همچن د،انجام ش SMART PLSمعادالت ساختاری با نرم افزار 

که مقادیر به دست  دار بودن اثر متغیرها بر یکدیگر از ضریب مسیر استفاده شدو برای معنی واریماکس استفاده شد

راهبرد  6 باشد. نهایتا مدل مدیریت پسماند با تاکید بر راهبرد رسانه بادار بین متغیرها میآمده بیانگر ارتباط معنی

 5سازی با شاخص، راهبرد فرهنگ 7شاخص، راهبرد آموزشی با  15بخشی با . راهبرد آگاهی1ای که شامل: رسانه

 تایید رسید. شاخص به 4رسانی با شاخص و راهبرد اطالع

تر نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که افزایش دانش عمومی مرتبط با پسماند جهت مدیریت هر چه به

باشد، عبدی ها میباشد که در این خصوص یکی از ابزارهای موثر بکارگیری رسانهسیستم پسماند از ضروریات می

های جمعی به توسعه مسائل زیست محیطی ( نیز در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که اگر رسانه1015)

(، 5311آورد. روکیا کومر)را در آنها بوجود می هاییبپردازند این مسئله موجب افزایش آگاهی عموم شده و نگرانی

های خانگی ضعیف است بخشی عمومی در باره مدیریت زبالهنیزدر پژوهش خود به این نتایج دست یافت که آگاهی

توانند در این زمینه تاثیر گذار باشند. کاهش میزان تولید پسماند اولین حلقه در مدیریت جامع پسماند ها میو رسانه

های این پژوهش به که تاثیر بسزایی در مراحل بعدی سیستم مدیریت پسماند دارد. همچنین بر اساس یافتهاست 
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تواند زمینه رسانی بموقع در این خصوص میموقع تحویل دادن پسماند نیز از جمله عوامل دیگری است که اطالع

ری از پخش شدن پسماندها در معابر و همکاری مردم در این موارد باعث جلوگی همکاری مردم را فراهم آورد

آوری پسماند خواهد شد. شود. و در نتیجه ارتقای بهداشت عمومی جامعه و کاهش هزینه های جمعمی ...عمومی و 

اند که بین اطالعات و آگاهی در مورد بازیافت به (، در پژوهش خود به این نتایج دست یافته5333وینست و ریس)

مشارکت خانواده ها در تفکیک زباله رابطه وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که  ها وویژه از طریق رسانه

تواند به میزان قابل توحهی کاهش حجم پسماند تولیدی را در بر داشته باشد. آگاهی در زمینه بازیافت پسماند می

زیست برخوردار باشد، نکته دیگر اینکه، هر قدر یک جامعه از آموزش بیشتری در خصوص حفاظت از محیط 

ها وظیفه دارند در باره ماهیت های آن، منطقی و معقول و به طور نسبی کمتر خواهد بود. واز این جهت رسانههزینه

های عمومی در زمینه فرآیند پسماند را در اختیار مردم و مسئوالن بگذارند و برای و دامنه مسائل محیطی، آموزش

های آنان به عنوان افراد مستقل و شهروندان جامعه فردا اقدام کنند. لذا اجرای برنامهبرانگیختن احساس مسئولیت، در 

ها جهت افزایش دانش عمومی مرتبط با پسماند برای مدیریت هر چه بهتر آموزشی منظم و مستمر از طریق رسانه

 سیستم پسماند ضروری است.

ترین رکن ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه ها، مهمرسانه کهبنابراین با توجه به تایید مدل باید اشاره کرد 

القا و  با ،ح مختلف جامعه متناسب با نیاز هر قشر جامعهوها با دادن اطالعات محیط زیستی به سطهستند. رسانه

از آن جایی که . شوندنهادینه کردن این اطالعات، موجب تغییر رفتار و گسترش فرهنگ محیط زیستی جامعه می

 یاای از اوقات شبانه روز خود را به مطالعه، دیدن و سانه های جمعی مورد توجه عموم هستند و مردم، پارهبیشتر ر

ترین ترین، در دسترسترین، مطمئندهند، بنابراین، سریعشنیدن اطالعات و اخبار منعکس شده در آنها اختصاص می

های زش و تنویر افکار عمومی، رسانهوزیست و آمو تأثیرگذارترین ابزار در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط 

ها در امر حفاظت از محیط زیست، ترین راهبردها و استراتژیتوانند به عنوان یکی از مهمها میجمعی هستند. رسانه

سازی و نهادینه کردن فرهنگ نگهداری از محیط زیست و رفع مشکالت زیست محیطی با آگاه ساختن مردم فرهنگ

گذارد. در ارتباط ها، بر تنوع رفتار آنها با محیط زیست تأثیر مینگرش و تأثیرپذیری مردم از رسانه. کنندایفای نقش 

ها بخشی به افکار عمومی و انتشار اخبار واقعی و صادقانه، نقش رسانهمحیطی و آگاهیبا مسائل و موضوعات زیست

عه وابسته است. در جوامع مبتنی بر دانش مدرن به آحاد جام بسیار مهم و حیاتی است. حفاظت از محیط زیست

کننده دهنده و توزیعکننده قلمداد کرد. عالوه بر این، رسانه، اشاعهتوان تسهیلامروزی، نقش رسانه در توسعه را می

د تواننها میهمچنین، رسانه. شودتواند به عنوان کارگزاری رفتار نماید که باعث تغییر میاطالعات است و لذا می

مرکز بحث و تبادل نظر و به نقد کشیدن سیاست های زیست محیطی از یک سو و ارائه دهنده اطالعات برای 

تا  شودرسانی صحیح و درست از معضالت زیست محیطی باعث میگذاری های محیط زیست باشند، اطالعسیاست

ها در ن به نقش سازنده و حیاتی رسانهتوامسائل و موضوعات واقعی و اصیل مورد توجه قرار گیرند. از این رو، می
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و در اختبار نهادن  وبخشی و مطلع کردن افکار عمومی از معضالت و مسائل زیست محیطی از یک سآگاهی

 .گذاران زیست محیطی و جلب توجه دولتمردان به این مسائل پی برداطالعات کافی و مورد نیاز برای سیاست

های مدیریت ش، پیشنهادهای زیر برای تقویت مشارکت شهروندان در فعالیتبا توجه نتایج به دست آمده از پژوه

 گردد:پسماند ارائه می

 های مختلف فرآیند پسماند.ها در زمینههای آموزشی به شهروندان از طریق رسانهارائه برنامه -

ن تا شهروندان به مسائل بخشی به شهروندان در باره مسائل پسماند و مخاطرات احتمالی آرسانی و آگاهیاطالع -

 پیرامون خود حساس شوند.

سازی شهروندان از مخاطرات های آموزشی با مضمون آگاهها به ویژه تلویزیون به ساخت فیلم و سریالرسانه -

 توجهی به آن پرداخته شود.ناشی از تولید و دفع غیر اصولی پسماند و نتایج حاصل از بی

توجهی خانواده ها و ه گزارش هایی در خصوص رعایت نکردن الگوی مصرف، بیها به طور مداوم به تهیرسانه -

 موسسات اعم از دولتی و خصوصی مبادرت کنند.

 منابع
(، بررسی آگاهی و عملکرد مردم شهر یزد در مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری، فصلنامه علمی 1071ابراهیمی، اصغر و همکاران )

 م، شماره چهارم.پژوهشی دانشکده یزد، سال نه

بررسی میزان آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در مدیریت پسماند: مطالعه موردی در شهر تهران، فصلنامه (، 1016)ابطحی و همکاران؛ 

 .1-14، صفحات 1016، تابستان 5، شماره 0بهداشت در عرصه، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان (، 1015)؛ می مریم، صفائی شکیب، درگاهی عبداهلل، صمدی خادم شهرام، ضرغااحمدی مسعود

آذرماه دانشگاه  5المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، در طرح تفکیک از مبدأ پسماند زباله های شهری، سومین کنفرانس بین

 .1015تهران، 

 03(. تحلیلی بر تاثیر سرمایه اجتماعی در مدیریت پسماند، دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز، 1011یده)سپ احمدی، ژیال، چالوی،

 فروردین.

مطالعه )یین اجتماعی طرح تفکیک پسماند از مبداء در تهران: بررسی علل موثر، آسیب شناسی و ارائه راه حل هاتب (.1016یال )ژ احمدی،

 یان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.شهرداری تهران(، پا 7موردی: منطقه 

 5و  5(. بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر مدیریت پسماند شهری )مورد مطالعه: مناطق 1014نژاد، محمد )بهرامی مقدم، حسین. امین

 .14ر های مدیریت و علوم انسانی، آذالمللی و چهارمین همایش ملی پژوهششهرداری تهران(. دومین همایش بین

پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای  (، مدیریت1011تقوایی، مسعود، موسوی، میرنج، ناظمی زاده شمس اله و حکیمه قنبری )

 .15شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره  توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان، مجله مطالعات و پژوهشهای

جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان مطالعات و مدیریت پسماندهای (، 1011)تقوایی، مسعود

 .61-43، صفحات 1011ای سال سوم، شماره دوازدهم، بهار های شهری و منطقهپژوهش

مطالعات  (، بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، فصلنامه1015)تقوی، لعبت و همکاران

 ای، سال یازدهم، بهار و تابستان.رسانه

یه مدل مفهومی مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر ارا (،1015ی، محمد حسن و خانی، محمدرضا)بهزاد توانایی بشرویه، هانیه.

 .07انسان و محیط زیست، شماره  فصلنامه (.0،4،51مطالعه موردی: مناطق )تهران



 9911ای(، سال دهم، شماره سوم، تابستان  ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  9404

تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند)مطالعه موردی: منطقه  (،1014ران)توکلی نیا، جمیله و همکا

 .00جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره نهم، شماره  فصلنامه (.شهرداری تهران 5

انگیزش شهروندان برای مشارکت در تحلیل عوامل موثر بر  (،1014)توکلی نیا، جمیله، سعیدی راد مجید، کاظمی محمد، غریبی مجتبی

 .00جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره نهم، شماره  فصلنامه (.شهرداری تهران 5مدیریت پسماند)مطالعه موردی: منطقه 

، پایان نامه کارشناسی ارشد 1015(، بررسی میزان انعکاس اهداف مدیریت پسماند در روزنامه همشهری سال 1016)جان محمدی، علی

 نشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.دا

ای، سال های ارتباط جمعی در آموزش نگرش و اخالق زیست محیطی، فصلنامه مطالعات رسانهیگاه رسانهجا (،1014حبیبی، اوین)

 دوازدهم، بهار و تابستان.

د شناسی: شهر مشهد، فصلنامه (، بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی مور1010خواجه شاهکوئی و همکاران)

 .515 -505، تابستان، صص 15جغرافیا و آمایش شهری، شماره 

یی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران، فصلنامه شناسا (،1010خیری، شقایق و آزاد ارمکی، اکرم)

 مطالعات مدیریت شهری، سال ششم، شماره هفدهم.

بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی موردشناسی: شهر مشهد، جغرافیا و (، 1015)ان؛ خواجه شکوهی و همکار

 .515-505، صفحات 1015، تابستان 51ای، شماره آمایش شهری منطقه

اشت و درمان ایران. (، ارایه الگوی توسعه منابع انسانی در بخش بهد1074دلگشایی، بهرام؛ طبیبی، سیدجمال الدین و پهلوان، پریسا )

 011 -055: 6پژوهش در پزشکی، شمارهی 

 .111-537صص ، 7سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره و فرهنگ رسانه (،1077دهشیری، محمدرضا)

مدیران از منظر  ها در رفتار مردم وها در حفاظت از محیط زیست و تاثیر آن(، بررسی نقش رسانه1013رشیدی، علیرضا، رشیدی مریم )

 ، مرداد و شهریور.55-54گیری فرهنگ مصرف، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره شکل

-ی دلیران و مادران دانشمحیطی در جامعه(، بررسی نقش اینترنت در ارتقای دانش و آگاهی زیست1010ستوده، فریبا، اسراری، الهام )

 های محیط زیست ایران، همدان انجمن ارزیابان محیط زیست حکمتانه.آموزان، دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش

پژوهشی رفاه اجتماعی، سال  –های جمعی در طرح مسائل زیست محیطی، فصلنامه علمی (، نقش و کارکرد رسانه1010عبدی، زینب)

 .55چهاردهم، شماره 

محیطی معلمان، فصلنامه فناوری ارتقای سطح سواد زیست های جمعی با(، رابطه میزان استفاده از رسانه1015شبیری و همکاران )

 اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره اول.

های ارتباط جمعی در آموزش مسائل زیست محیطی از دیدگاه معلمان مدارس (، مطالعه نقش رسانه1071شهبازی، طیبه و همکاران )

 ، تابستان.5شماره تکنولوژی محیط زیست، دوره هفدم، راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب، علوم و 

ها در آموزش محیط زیست، سومین کنفرانی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک (، تاثیر رسانه1015طاهری، الهام، شبیری، سید محمد )

 زندگی با رویکرد بین المللی، شهریور.

های متخصصان ارتباطات و محیط محیطی مردم )بررسی دیدگاهست(، نقش تلویزیون در ارتقای فرهنگ زی1071زاده، زینب )غریب

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.زیست(، پایان

(، بررسی تاثیر دانش روستائیان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی)مورد مطالعه: 1014صفری الموتی، پروانه، شمس، علی)

 .645-615صص  0، شماره 67-5قزوین(، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره شهرستان 

 7 موردی: منطقه )مطالع خانگی پسماندهای مدیریت در شهروندان آموزش (، نقش1016)صالحی صادق، بخارایی احمد، احمدی ژیال

 .55-60، ص 16ان ، زمست6تهران(، فصلنامه علوم محیطی، دوره سیزدهم، شماره  شهرداری



 9409... ها در تبیین نقشقش راهبردی رسانهن

 .55-05، 51انداز فرهنگ عمومی و نظام دانشگاهی در جهان و در ایران. برگ فرهنگ،(، چشم1071فکوهی، ناصر )

عنوان عوامل راهبردی مدیریت پسماند، آگاهی و مشارکت شهروندان منطقه سه با (، در پژوهشی 1016)قنبری، قاسم و همکاران

 .154 -161، صص 0، مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دوره دوم، شماره سالمت اجتماعی فصلنامه شهرداری،

محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقه های زیستسازی ارزشهای جمعی بر فرهنگ(، ارزیابی عملکرد رسانه1015)پور و همکارانملکی

 .55-50 ترویجی فرهنگ ایالم، دوره هفدهم، شماره -دهلران، فصلنامه علمی

اولین همایش بررسی راهکارها،  و ها چالش شهری؛ پسماندهای مدیریت در شهروندان (، مشارکت1011). موسوی سیده سهیال سادات

 .چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری، تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران

طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری )مطالعه موردی:  ، بررسی عوامل موثر جهت مشارکت شهروندان در(1011)همتی، سمیه

شهرسرعین(، سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با 

بخیزداری ایران و محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن آ

 .اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل

 

 

 

 

 

 

 


