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  چکيده

توليـد  از  يپيشـگير ثر بـر رفتـار   ؤهمبستگي حاضر با هدف بررسي عوامل م -حقيق توصيفيت
 آمـاري تحقيـق   ةجامعـ . خانوارهاي روستايي شهرستان قزوين صـورت گرفـت   نگيخا پسماند
با اسـتفاده از  حجم نمونه و  ؛)N=٣١٣٣٨( بودخانوارهاي روستايي شهرستان قزوين  ةکليشامل 
اي تصـادفي   مرحلهگيري چندمحاسبه و از طريق روش نمونهخانوار  ٢٤٧برابر با کوکران  رابطة

سازي ترکيبي مرکب از از طريق شاخص »پسماند خانگي توليد از يپيشگيررفتار «. شد انتخاب
هـاي آمـاري ضـرايب    از روش همچنـين، . گويه در قالـب طيـف ليکـرت سـنجيده شـد      هفده

 يناپـارامتر  ميـانگين  هـاي مقايسـة   و آزمـون  پيرسون و اسپيرمن، تحليـل رگرسـيون   همبستگي
سـن،   بـين  کـه  نتـايج نشـان داد   .ه شـد ها استفادويتني براي تحليل داده کروسکال واليس و من

 ومحيطي، مشـارکت اجتمـاعي، اعتمـاد اجتمـاعي و منزلـت اجتمـاعي       پذيري زيستليتئومس
 ،همچنـين . دوجـود دار  دارمثبـت و معنـي   رابطـة  »پسـماند خـانگي   توليـد  رفتار پيشگيري از«

 »سـماند خـانگي  پ توليـد  از يپيشـگير رفتـار  «تحصيالت، درآمد، تعداد افراد خانوار و دانش با 
شـش متغيـر سـن،    گام به گام نيز نشان داد کـه   يتحليل رگرسيون. دندار دارمنفي و معني ةرابط

و منزلت اجتمـاعي   محيطيپذيري زيستليتئواعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، درآمد، مس
 . کنند ميپسماند خانگي زنان روستايي را تبيين  توليد از يپيشگيرواريانس رفتار  از درصد ٥٧

                                                           
و اسـتاديار تـرويج    رشد توسـعة روسـتايی دانشـگاه زنجـان؛ نويسـندة مسـئول      ، دانشجوی کارشناسی اترتيببه ∗

  ).shams@znu.ac.ir(کشاورزی و توسعة روستايی دانشگاه زنجان 
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 قـزوين  ،زنـان روسـتايي   ،پسـماند خـانگي   ،يپيشـگير  رفتـار  ،مـديريت پسـماند  : هـا  کليدواژه
  ).شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

داند که از نظـر اقتصـادي پويـا، از نظـر      اي مي پايدار را توسعه سازمان ملل متحد توسعة
؛ بـه  دغيرمخرب، از نظر اجتماعي عادالنه، و از نظر فناوري متناسب باشـ  يمحيطزيست

ة کننـد ي، اجتماعي و سياسي بينجامـد کـه تضـمين   ي اقتصاديايجاد فضا ديگر سخن، به
يکـي از   ،بنـابراين ). ۱۳۸۷آشـنايي و همکـاران،   محمدي (کيفيت مطلوب زيستي باشد 
جامعـه   اگـر . زيسـت اسـت   پايدار توجه خاص به محيط ةاصول حرکت به سوي توسع

زيسـت و   شناختي کامـل از محـيط   ، بايدستدر گام نخ ،اي پايدار استخواهان توسعه
توجـه بـه    ،امروزه). ۱۳۸۹اصفهاني و سرايي،  گلشيري(دست آورد همنابع طبيعي خود ب

هاي روستايي اهميت يافته اسـت  محيط ويژهههاي کشور بزيست در تمامي بخش محيط
. دکـر ظـت  برداري مناسب از محيط، از آن حفاتا هر چه بهتر و بيشتر بتوان در عين بهره

بـر   مسـتقيم  يگـذار نزديکي بيشـتر بـه طبيعـت و اثر    خاطرمناطق روستايي به رو،از اين
عزمـي و مطيعـي لنگـرودي،    (نـد  داراهميـت   بسيار از طبيعت يپذيرتأثير نيز و طبيعت
شده باعث هاي مختلف جوامع انساني پسماندهاي ناشي از فعاليت ،ولي امروزه ).۱۳۸۹
در معـرض خطـر و    يانمزيـت روسـتاي   ترينبزرگ مثابهبهمحيط زيست روستا که  است

هـاي  اساس تعريف سـازمان همکـاري   بر). ۱۳۸۷عبدلي و همکاران، (نابودي قرار گيرد 
هـاي  ناپذير ناشي از فعاليتاست از موادي اجتناب ، پسماند عبارت)۱(اقتصادي و توسعه

و پردازش و يا دفـع آن   ن نيستدانزديک نيازي ب ةانساني، که در حال حاضر و در آيند
 تيريسـازمان مـد   فيـ طبـق تعر  ،نيهمچن ).۱۳۹۲نورپور و همکاران، (ضروري است 

طـور   که به شود يگفته م) از فاضالب ريبه غ(و گاز  عيپسماند، پسماند به مواد جامد، ما
ـ زا ،دکننـده يو از نظـر تول  اسـت انسان  تيفعالاز حاصل  ميرمستقيغ اي ميمستق  يتلقـ  دئ

 يپسـماندها  -۱: کنـد  يمـ  يبنـد  ميپسماندها را به پنج گـروه تقسـ   ن سازمانيا. شود يم
 ةروزمـر  يهـا  تيـ صورت معمـول از فعال شود که به يگفته م ييپسماندها ةيبه کل ،يعاد
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و  يخـانگ  يهـا  زبالـه  مانندد، نشو يد ميها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تول انسان
 -۴ ؛ژهيـ و يپسـماندها  -۳ ؛)يمارستانيب( يزشکپ يپسماندها -۲ ؛يساختمان يها نخاله

 ).۱۳۹۳ ت پسـماند، يريسـازمان مـد  ( يصـنعت  يپسماندها -۵و  ؛يکشاورز يپسماندها
جامـد،  ( از نظـر فيزيکـي   :کـرد بنـدي  توان طبقهميز يگر نيدرا از چند جهت  پسماندها
ماننـد  (مـواد   ، از نظـر )غـذايي  مواد و بنديبستهمانند (، از نظر کاربرد اصلي )مايع، گاز

، از نظر )شدني، بازيافتيسوختني، کمپوست( هاي فيزيکي، از نظر ويژگي)کاغذ و شيشه
) خطـر خطرناک، بي(ميزان ايمني  از نظر و يا )کشاورزي و خانگي، تجاري،مانند (منشأ 

پسـماند  . اسـت نظر  پسماند خانگي مد ،در پژوهش حاضر). ۱۳۹۲نورپور و همکاران، (
شـود  ها توليـد مـي  هاي معمول خانوادهلي پسماندي است که از فعاليتطور کخانگي به

)Pakpour et al., 2013 .( هـزار   دهشود كـه  هزار تن زباله توليد مي ۴۸روزانه  ايران،در
گـرم در روز   ۴۵۰توليد زبالـه در روسـتاهاي كشـور     ةسران. روستايي است ةزبال آنتن 

جـامع   ةاساس يـک مطالعـ   بر .)۱۳۹۳شور، هاي کها و دهياريسازمان شهرداري(است 
مشـکل   ۳۲ سازمکن است زمينهپسماندها و عدم مديريت آن م ،)۲(سازمان جهاني بهداشت

طور مستقيم بـا تغييـرات آب   پسماندها به نمونه،براي ). ۱۳۹۲صفاري، (د شومحيطي زيست
و هـوايي   تغييـرات آب  ،طبـق نظـر اکثريـت دانشـمندان جهـان     . و هوايي در ارتباط هسـتند 

از  ،هـا دارد  ير زيادي بـر سـالمت انسـان   زيرا تأث ؛روديشمار مبهجدي براي جامعه  يتهديد
   ).Mohan et al., 2006(  عروقي و مغزي، مشکالت تنفسي، قلبي ةجمله افزايش سکت

دليل جمعيت كم ، بهدر گذشته .دهي و مديريت استنيازمند سامان ، پسماندبنابراين
ت هاي قابل دسترس، مـديريت پسـماند بـا مشـكال     زمين نيز غذايي و و فقدان تركيبات

الگـوي مصـرف    تغييـر سـريع جمعيـت،    رشـد با  ،ولي امروزه رو نبود؛هروب قابل توجه
هاي زياد و کاهش زمين براي دفـن  هزينه خانوارها، تغيير در کميت و کيفيت پسماندها،

و بـه  توليـد پسـماندها    از پيشـگيري  توجـه بـه   ،)Moh and Manaf, 2014(پسماندها 
مـديريت   بـا بـاالترين ارجحيـت در نظـام     يدر قالب روشـ در مبدأ آنها دن نحداقل رسا

 يبراترين و مؤثرترين راه  و ساده) Husaini et al., 2007; Wang et al., 2014(پسماند 
 توليـد  پيشـگيري از . ضـرورت يافتـه اسـت    )Tonglet et al., 2004(مقابله با پسـماند  
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از لحـاظ   که مقدار و خطرات پسماند است ستن ازد مجموعه اقداماتي با هدف کاپسمان
در  آورزيـان کاهش آلـودگي و مـواد    بهبه کاهش مقدار پسماند و از لحاظ کيفي،  ،کمي

 هـاي همکاري تعريف سازمان بنا به). Laner and Rechberger, 2009( انجامديمپسماند 
کـاهش از مبـدأ و    ،عـدم توليـد   شـامل  »پسـماند  يدتول پيشگيري از«اقتصادي و توسعه، 

عبـارت   »پسـماند  توليـد  پيشگيري از« ،تردر يک تعريف گسترده .است بازيافت پسماند
 درک رفتارهـاي پيشـگيري از   ).Cox et al., 2010(به حداقل رساندن پسـماند  است از 

 ييهـا  اسـت سازد تـا سي  گيرندگان را قادر مي هاي محلي و تصميم دولت پسماند توليد
از آنجـا کـه مشـکل کمبـود      ،همچنـين . اتخاذ کنند پسماند توليدرا براي کاهش  مؤثر
پيشـگيري از  «در شـک   بـدون  ،اسـت  يبه قوت خود باق همچنان زباله هاي دفن محل

جـويي در منـابع   براي مديريت مناسـب پسـماند و صـرفه    ظرفيت الزم »توليد پسماند
ميليـون   چهارصـد بـيش از   ، روزانـه در کشور ما .)Bortoleto et al., 2012( وجود دارد

د شـو  شهري و روسـتايي مـي   ةهزار تن زبال پنجاهنقل وآوري و حمل جمع صرف تومان
 نـاگوار تر پسماند در بهبود مديريت روستايي و کـاهش آثـار   توليد کم). ۱۳۸۶عمراني، (

نـابع  زيسـت و از م  بخش محيطآب، هوا، و خاک که سه عنصر حيات محيطي درزيست
). ۱۳۸۹ي و همکـاران،  ئکسـما ( تأثيرگذار خواهـد بـود  ، روند ميشمار بهمحدود طبيعي 

مـردم در   ةبنابراين، مديريت پايدار پسماندهاي جامد خانگي نيازمنـد تغييـر رفتـار همـ    
ـ . کاهش توليد پسماند اسـت  يراستا ي يابزارهـا  ،در کشـورهاي مختلـف   ،ين منظـور دب

از ( اسـت  هاي اقتصـادي منفـي  ي از اين ابزارها، مشوقيک. شودکار گرفته ميهب مختلف
ايـن سياسـت بـراي      .)توليدي بـه شـهرداري   ةزبالجمله پرداخت هزينه براي هر کيسه 

همچنين، مطابق آنچه ). Jones et al., 2010(کاهش توليد پسماند است  هتشويق افراد ب
 يهـا نهيتواند هزيم ييت اجرايريمدده است، آمت پسماند يريقانون مد هشت در مادة

 طبـق  کـه  ياتعرفـه  بـا ( دريافـت کنـد   پسـماند  ةدکننـد يت پسـماندها را از تول يريمد
يمـ  نييتع پسماند نوع حسب بر ياسالم يشوراها توسط ،کشور وزارت دستورالعمل

 ،در انگلسـتان . دکنـ پسـماند   تيريمـد  يهـا  نـه يهز صـرف  فقط اين مبالغ را و )شود
کليدي براي هدف  يملي است و عنصر راهبردگي يک پيشگيري از توليد پسماند خان
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بـا توجـه بـه     ،ترکيـه  کشـور در ). Read et al., 2009( شودمي يتلقپايداري در آينده 
رفـع موانـع در    يبران محلي همواره والئمس ،مديريت پسماند ةمتعدد در زمين مشکالت

 .هسـتند توليـد پسـماند    ميـزان هاي جايگزين و تالش براي کاهش وجوي روش جست
شـرکت  «محلي بـراي مـديريت پسـماند بـه نـام       يکارگزارتشکيل يک  ، باين منظوردب

 پسـماند  تحليـل ، مطالعـات گسـترده ماننـد    »پسـماند  محيطي و پردازشحفاظت زيست
سـازي برخـي از   اسـتفاده از متخصصـان دانشـگاهي و خصوصـي     صورت گرفته است؛

تفکيـک پسـماند،    ،ايـن  بـر   عـالوه . شـوند ها محسـوب مـي  اين روش ةاز جمل خدمات
ها در نظر گرفته ترين اولويتپيشگيري از توليد پسماند و يا به حداقل رساندن آن اصلي

دولـت بـراي مـديريت     ،النکـا در کشـور سـري  ). ۱۳۹۲نورپور و همکاران، (شده است 
هاي مديريت پسماند جامـد   هايي را براي تشويق روشبيشتر سياست ،پسماندهاي جامد

دفـع نهـايي بـا     ،مجدد و بازيافت و پس از آن ةاجتناب از توليد پسماند، استفاد از طريق
در ). Vidanaarachchi et al., 2006(گيـرد  زيست در نظر مي اي سازگار با محيطشيوه

تأسـيس شـده    »استرالياي جنوبي بدون پسـماند «عنوان  بانهادي  ،۲۰۰۳در سال  ،استراليا
در . مجدد را هدايت و اجـرا کنـد   دة، بازيافت و استفااست تا فرايندهاي کاهش پسماند

م قـانوني  نظـا جانبه ميان سياستمداران براي ايجاد يک يک اراده و توافق همه ،اين کشور
هـاي پالسـتيکي دو   قانون پسماند صـفر و ممنوعيـت کيسـه   . و اجرايي پايدار وجود دارد

ـ براي نماياندن قدرت رهبري و اجرانمونه  ايـن کشـور از طريـق ايجـاد      ي سياسـتمداران ي
هاي سازماني براي رسيدن به هـدف  ظرفيتو هاي اقتصادي، سازوکارهاي نهادينه، ساختار
 پسـماند  مجدد و کاهش توليد ةبازيافت، استفاد اکه همان است م مديريت پسماندنظااصلي 
ت متحـده  زيسـت ايـاال   حفاظت از محـيط  يکارگزار). ۱۳۹۲نورپور و همکاران، ( است
 هاي مـديريت پسـماند جامـد سـازگار بـا محـيط      زيست روش حفاظت از محيط براي

مثابـه  کـاهش توليـد پسـماند بـه     :، عبارت است ازترتيبکند که بهزيست را پيشنهاد مي
 ،آخر ةسوزها و در مرحل، بازيافت و کمپوست، دفع در زبالهبا بيشترين ارجحيت يروش
   .)Lee and Paik, 2011( پسمانددفن 
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صـورت  بـه نـدرت  تلنبار و سوزاندن و بـه  و نيز صورت تلنباربيشتر به زمين دفع در
بـا توجـه بـه    ). ۱۳۹۰اللهي، عبدلي و حق(پذيرد دفن در زمين و پوشش خاک انجام مي

روسـتاييان در  رفتار  يپژوهش حاضر به بررس مطالعات در سطح كشور، گونهاينكمبود 
ثر بر رفتـار زنـان   ؤعوامل م شناساييبا هدف  وپرداخته  پسماندتوليد پيشگيري از زمينة 
بـه   ۱۳۹۳در سال پسماند خانگي  از توليد پيشگيري در زمينة شهرستان قزوين ييروستا

  .انجام رسيده است

  ينظر يمبان

 يمطالعـات از توليد پسماند خانوارهاي روستايي در داخل کشور  يپيشگيررفتارهاي  بارةدر
شـده   بررسـي خانوارهـاي شـهري    بيشـتر  نيز يارجمطالعات خ و در صورت گرفته اندك
 يرفتارها ير آموزش در ارتقايتأث«با عنوان  يقيدر تحق ،)١٣٩٢(کن و همکاران  کوه. است

جـه  ين نتي، بـد »در بهورزان شهرستان چابهـار  يپزشک يمرتبط با پسماندها ةکنند يريشگيپ
دار  يمعنـ  ياثـر  يآگاه يآموزش صرف بر مبنا يجا، نگرش و رفتار، بهيدند که آگاهيرس

 يـک  در ،)١٣٩٣(نـژاد   يو کرامت يمظاهر. پرخطر بهورزان داشته است يبر اصالح رفتارها
تهـران بـر رفتـار     يعوامل شهردار ةچهره به چهر يها ر آموزشيزان تأثيم«با عنوان  يبررس

گـزارش   ،»)تهـران  ١٨ ةمنطق يمورد ةمطالع( يت پسماند شهريريشهروندان در مبحث مد
مباحث  در زمينةچهره به چهره در رفتار شهروندان  يآموزش يها دوره يکه اثربخش دكردن
آرورا و آگـاروال  . رگذار بوده استيکنش شهروندان تأثو  نشيب ،بر سه سطح دانش يشهر

)Arora and Agarwal, 2011(، ان يدانش، نگـرش و رفتـار دانشـجو   «با عنوان  يقيدر تحق
دند کـه  يجـه رسـ  ين نتيدب ،»ت پسمانديريخصوص مد در ،هند پور يدانشگاه راجستان، ج

ـ    يريمد زمينةدر  هاان و رفتار آنين دانش دانشجويب  يداريت پسـماند ارتبـاط مثبـت و معن
ت يريمـد «ق خود بـا عنـوان   يدر تحق نيز )Lee and Paik, 2011( کيو پ يل. وجود دارد

ند که سن و درآمد کرد يگيرگونه نتيجه، اين»يا کره يافت خانوارهايپسماند و رفتار باز
ـ   ـ دار در سـطح   يارتباط مثبـت و معن  يافـت و جداسـاز  يباز يک درصـد بـا رفتارهـا   ي

ـ آمده از تحل دستهج بيبا توجه به نتا ،نيهمچن رند؛پسماندها دا  ،ون چندگانـه يل رگرسـ ي
در  يخـانگ  يت پسـماندها يريافـت و مـد  يباز يسن و درآمد از عوامل مؤثر بر رفتارها
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در  ،)Kurisu and Bortoleto, 2011(رتولتـو  وکوريسـو و ب . ناخته شـدند شـ کشور کره 
ژاپـن در   ةپسـماند در سـه منطقـ    توليد رفتارهاي پيشگيري از ةمقايس«تحقيقي با عنوان 

ه ين نتيجه رسيدند که در بين اين سـ دب ،»شناختيهاي جمعيت بستري از سنجش ويژگي
 توليـد  رفتار پيشـگيري از  هجدهرفتار از  هن دهندگان اوزاکا درپاسخسطوح رفتار منطقه، 

 ،همچنـين  اسـت؛ ) آيچي و توکيو(ديگر  دو منطقةتر از  دار پايين معني ياگونهپسماند به
تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که جنسـيت و سـن روي رفتارهـاي     و نتايج تجزيه

افراد با درآمـد بـاال،   افراد مسن،  يرفتارها ،طور کليبه و دنپبشگيري از پسماند تأثير دار
 ،)Swami et al., 2011(سـوامي و همکـاران   . اسـت  ترپيشگيرانه زنان نيز متأهل وافراد 

اجتمـاعي   - جمعيتـي  ةهـاي فـردي، شخصـيتي و سـابق     تفـاوت «در تحقيقي با عنوان 
 نـد گرفتنتيجـه   ، چنين»بريتانيا ةرفتارهاي مديريت پسماند در جامع زمينةخانوارها در 

 تـر رفتارهـاي   باوجـدان  نيـز افـراد   تر وباالسن  و بدبيني سياسي کمتر يارادافراد  که
. دهنـ درا بيشتر انجام مـي ) پسماند کاهش و مجدد ةبازيافت، استفاد(مديريت پسماند 

تفاوت بين رفتارهاي کاهش، «در تحقيقي با عنوان  ،)Barr et al., 2001( بار و همکاران
ين نتيجه رسـيدند کـه سـن بـا رفتـار      دب ،»خانگيمجدد و بازيافت پسماندهاي  ةاستفاد

کاهش پسماند، جنسيت با رفتار کـاهش پسـماند، دانـش بـا رفتـار بازيافـت       و  بازيافت
وانگ و . دندار دارمنابع اطالعاتي با رفتار کاهش پسماند ارتباط مثبت و معني و پسماند،

بر رفتارهـاي خريـد    عوامل مؤثر«در تحقيقي با عنوان  ،)Wang et al., 2014(همکاران 
وليتئنـد کـه مسـ   کرد يگيرتيجهگونه ناين ،»پيمايشي از ساکنان روستايي در چين: سبز

طي با رفتارهـاي خريـد سـبز ارتبـاط مثبـت و      يمحمحيطي و دانش زيستپذيري زيست
بـا عنـوان    يقـ يدر تحق نيـز  )Bayard and Jolly, 2007( يارد و جوليبا. دندار دارمعني

روش مـدل معـادالت   : کشـاورزان  ياقتصـاد  -يط اجتمـاع يو شرا يطيحم ستيرفتار ز«
طيب محـ يـ تخر زمينـة کشاورزان در  يدند که دانش و آگاهيجه رسين نتيدب ،»يساختار

ـ دار يطيمحستيز يدار با رفتارها يارتباط مثبت و معن ،ست، در سطح پنج درصديز . دن
و  يطـ يمح سـت يدانـش ز «ان با عنـو  )Frick et al., 2004(ک و همکاران يفردر تحقيق 

در کشـور   گرنما ةک نمونيدر  يرگذاريزان تأثيم يبررس: ستيط زيرفتار حفاظت از مح
دانـش   ،يمنـد  دانـش نظـام   شامل يطيمح ستيسه شکل از دانش ز ي، به بررس»سيسوئ
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و دانـش   يکـه دانـش اثربخشـ    کنش پرداخته، نتيجه گرفتندو دانش مربوط به  ياثربخش
حفاظت از  يم بر رفتارهايرمستقير غيتأث يمند م و دانش نظامير مستقيتأث کنشمربوط به 

عنوان  با يپژوهش) Grafton and Knowles, 2003( گرفتون و نولز. دنست داريز طيمح
از  يکـ ين پـژوهش،  يدر ا انجام دادند؛» يمل يطيمحزيستو عملکرد  ياجتماع ةيسرما«

ه اسـت  نشـان داد ج ينتا بوده و يجتماعاعتماد ا يمورد بررس ياجتماع ةيسرما يرهايمتغ
در  ،)١٣٩١(و همکاران  يجوز. ست دارديز طيمثبت با مح يا رابطه ياجتماعاعتماد  که

  بـه روش  ييروسـتا  يت پسـماندها يريمـد  يراهبـرد  ةبرنامـ  ئـة ارا«با عنـوان   يقيتحق
A’WOT )ـ از طر ير افکار عموميتنو، »)نابيم: يمورد ةمطالع  و يا غـات رسـانه  يق تبلي

ت آنهـا بـه کمـک    يريمـد  ةاز پسـماندها و نحـو   يناشـ  يجامعه در مورد آلـودگ  يآگاه
 در ،)١٣٩٢( يو اسالم ينصرالله. است شناخته شده ش روين راهبرد پيتر ها مهم ياريده

از مدل  يکاربرد(ران يدار در ايپا ةو توسع ياجتماع ةيسرما ةرابط«ق خود با عنوان يتحق
ـ  يکـرد يرو را ياجتمـاع  ةي، حفاظت از سـرما »)روبرت فوآ طرات اخـ ممقابلـه بـا    يراب

 طيمحـ  يارتباط آن با آلودگ يبه بررس و دانستهبشر  يها تياز فعال يناش يمحيطستيز
ـ ينتا اند؛پرداختهست يز هرچـه   ق نشـان داده اسـت کـه   يـ ن تحقيـ دسـت آمـده در ا  هج ب

ت افـراد در  يوو عضـ  يفکـر انسجام و اعتماد و هم -به مفهوم مثبت آن ياجتماع ةيسرما
. شـود  يسـت کمتـر مـ   يز طيب محـ يو تخر يآلودگ ،شتر باشديب -نهاد مردم يها سازمان
بـر   ياجتمـاع  ةير سـرما يتـأث  يبررسـ «با عنـوان   يقيدر تحق ،)١٣٩١( يو امامقل يصالح

ـ يجه رسين نتي، بد»)استان کردستان: يمورد ةمطالع( يطيمح ستيز يرفتارها ن يدند که ب
 يو رفتارهـا ) يهنجارهـا و اعتمـاد اجتمـاع    ،هـا  شـبکه ( يمـاع اجت ةيسـرما  يهـا  مؤلفه

 ةيش سـرما ي، بـا افـزا  سـخن  گـر يبه د وجود دارد؛ ميمثبت و مستق ةرابط يطيمح ستيز
 ،)١٣٩٢(و همکـاران   ياحمـد . شود يوالنه مئز مسين يطيمح ستيز ي، رفتارهاياجتماع
در مصرف  ييجو رفهش به صيو گرا يريپذ تيولئمس ةرابط يبررس«با عنوان  يقيدر تحق

 در مصـرف آب  ييجو ش به صرفهيبر گرا يريپذ تيولئند که مسگرفتجه ينت چنين ،»آب
عمادزاده و همکـاران   .دکنن ييانس آن را تبيدرصد وار ٣٥تواند  يدار دارد و مير معنيتأث
بررسـي عوامـل مـؤثر بـر رفتـار بازيـافتي و مشـارکت        «در تحقيقي با عنـوان   ،)١٣٩١(

ين نتيجـه  ، بـد »)چـاي روستاي ياسـه  :موردي ةمطالع(هاي بازيافتي برنامه شهروندان در
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زيادي بـر   تأثيرمحيطي هاي بازيافت و زيستميزان دانش و آگاهي از برنامه که رسيدند
عقيلي و همکـاران  . آوري و بازيافت زباله داشته استهاي جمعمشارکت مردم در برنامه

النه ئومحيطي مسـ هاي زيستاجتماعي و رفتار ةمايسر«در تحقيقي با عنوان  نيز )١٣٨٨(
ين نتيجـه  ، چنـ »)هـاي گـيالن، مازنـدران و گلسـتان    استان: موردي ةمطالع(در شمال ايران 

اعتماد نهادي، اعتماد عمومي، مشارکت اجتمـاعي،  (اجتماعي  ةند که بين عناصر سرمايگرف
 دار حيطـي ارتبـاط معنـي   مزيسـت  ةوالنئرفتارهاي مس و) امنيت اجتماعي و عضويت مدني

نتايج نشان  ،همچنين ؛متفاوت است در مناطق مختلف جغرافيايي ارتباطبرقرار بوده و اين 
محيطـي  محيطـي بـا رفتـار زيسـت    ميزان دانش زيسـت  و تحصيالت، درآمدکه داده است 

در  ،)١٣٩٢(بوزنجـاني   رعنايي کردشـولي و يـاري  . دندار دارمعنيو منفي  ةوالنه رابطئمس
کنندگان بـر تصـميم خريـد    محيطي مصرفپذيري زيستوليتئتأثير مس«يقي با عنوان تحق

کننـدگان بـر   محيطـي مصـرف  پـذيري زيسـت  وليتئين نتيجه رسيدند که مسدب ،»سبز آنها
 .دارد دارتـأثير مثبـت و معنـي    زيسـت  محـيط  دوسـتدار  تصميم آنها به خريد محصوالت

مـدل  شده در تحقيق حاضر، نيز متغيرهاي بررسي شده واساس مطالعات انجام بنابراين، بر
   .نشان داده شده است ١در قالب شکل تحقيق مفهومي 
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  روش تحقيق

ميزان و  ، از لحاظهمبستگي -وصيفيو از نوع ت شناسي کمياز نظر روش حاضر تحقيق

 ،و در نهايـت  بـوده  هـا ميـداني  گـردآوري داده  ة، از نظر نحـو کنترل، غيرآزمايشي ةدرج

طور عملـي در راسـتاي حمايـت از    تواند بهمي آنکه نتايج است، چرا يکاربرد يپژوهش

پسـماند  توليـد  از  يپيشـگير رفتـار  « ةمتغير وابست .باشدپسماند  توليد از يپيشگيررفتار 

گويـه در قالـب طيـف ليکـرت      هفدهمرکب از  ،سازي ترکيبياز طريق شاخص »خانگي

از  ،همچنـين . سنجيده شد ،)اغلب اوقات= ٣و  ،گاهي اوقات= ٢هرگز، = ١(قسمتي سه

پـذيري   وليتئمتغيرهايي ماننـد مسـ   ، سنجش در موردمتغير مستقل مورد بررسي شانزده

و  ،اد اجتماعي، منزلت اجتماعي، انسجام اجتماعيمحيطي، مشارکت اجتماعي، اعتمزيست

ابـزار تحقيـق پرسشـنامه    . صـورت گرفـت  مندي از طريق شاخص ترکيبـي  ميزان رضايت

 نظـر ساخته بود که روايي محتوايي آن از طريق پانلي از اساتيد و کارشناسان صاحبمحقق

بـا انجـام    ،همچنـين . در اين زمينه تأييد شـد و اصـالحات الزم در آن صـورت گرفـت    

آلفـاي کرونبـاخ    ةآماري و محاسب ةآزمودني در خارج از جامع ٢٥مقدماتي روي  ةمطالع

نسبت به  ،مقدماتي ةاست که پس از مطالع يشايان يادآور. دست آمدپرسشنامه بهپايايي 

 ةهاي نامفهوم اقدام و مقـدار آلفـاي کرونبـاخ بـراي متغيـر وابسـت       اصالح و تعديل گويه

، ٧٤/٠، ميزان اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي    ٩٠/٠ )پسماند توليد از يشگيرپيرفتار (پژوهش 

، انسجام اجتمـاعي  ٨٦/٠، منزلت اجتماعي ٧١/٠، اعتماد اجتماعي ٨٠/٠مشارکت اجتماعي 

ـ  ٨٧/٠منـدي   ميزان رضايت و ،٧٠/٠ يطيمح ستيز يريپذ تي، مسئول٦١/٠  .دسـت آمـد  هب

 دهنـد ي روستايي شهرستان قزوين تشکيل ميخانوارها ةآماري تحقيق حاضر را کلي ةجامع

خـانوار روسـتايي در ايـن شهرسـتان      ٣١٣٣٨ ،)١٣٩٠(که طبق گزارش مرکز آمار ايران 

نفر محاسبه و از طريـق   ٢٤٧برابر با  هحجم نمون ،کوکران رابطةاز طريق . سکونت دارند

بـه   يمصـاحبه حضـور   از آنهـا  و شـد  اي تصادفي انتخاب مرحلهگيري چندروش نمونه

شـرقي،   صورت تصادفي سه بخش الموت هب ،اول ةبدين صورت که در مرحل ؛دعمل آم

چنـدين   از هـر بخـش   ،دوم ةو در مرحلـ  بخـش غربي و مرکزي از مجموع پنج  الموت
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از داخل  ،در نهايت و انتخاب شدندها نيز چندين روستا  و از درون اين دهستان دهستان

 ةو به شـيو  شدند صورت تصادفي انتخاب هالعه بخانوارهاي مورد مطة روستاها نيز نمون

 يها داده. دشاز زنان خانوارهاي روستايي اقدام به کسب اطالعات  ،حضوري ةمصاحب

بـا اسـتفاده از    الزمپـردازي و محاسـبات   دادهشد و  يگردآور ١٣٩٣پژوهش در سال 

ش در بخـ  همبسـتگي تحقيـق،   با توجه به ماهيـت  .صورت گرفت SPSSWin18 افزارنرم

 يرهـا يروابـط متغ  يبررسـ  ياز ضرايب همبستگي اسـپيرمن و پيرسـون بـرا    ي،استنباط

کـدام از   منظـور ارزيـابي تـأثير هـر     رانه، از تحليـل رگرسـيون بـه   يشگيمستقل با رفتار پ

رفتـار   ةدر تبيين واريـانس متغيـر وابسـت    آنهااز  کداممتغيرهاي مستقل و تعيين سهم هر 

تفـاوت   يبررس يس برايو کروسکال وال ينيتوپارامتري منهاي نااز آزمون ، ورانهيشگيپ

در بخش  ،نيهمچن.  دشاستفاده  يموردددو و چن يهاين گروهدر ب رانهيشگيپ يرفتارها

ل فراواني، درصد فراواني، درصد تجمعـي،  ياز قب ي مربوطآمار يهاي، از شاخصفيتوص

  . دشج استفاده يح نتايتوض يميانگين و انحراف معيار برا

  و بحث    نتايج 

  هاي فردي و اطالعاتيويژگي

درصـد از   ٩/٧٤مورد مطالعـه نشـان داد کـه     ةشناختي جامعهاي جمعيتبررسي ويژگي

ميـانگين  (سـال  گويـان ميـان  غالب پاسخ. درصد مجرد بودند ١/٢٥گويان متأهل و پاسخ

 ٣٣تـا   ١٨درصد متعلق به گـروه سـني    ١/٣٨و بيشترين فراواني با ) سال ٨٦/٤٠با  برابر

. بين سه تا پـنج نفـر بـود   ) درصد ٣/٥٤(گويان تعداد افراد خانوار غالب پاسخ. ساله بود

نها در آدرصد  ٣/٧ سطح تحصيالت بودند و سوادبيگويان پاسخدرصد  ٢/٣٥ همچنين،

درصـد   ٢/٢٠درصـد سـيکل،    ١/١٢درصد ابتـدايي،   ٧/٩توانايي خواندن و نوشتن، حد 

شـغل   .کارشناسـي و بـاالتر از آن بـود   هم درصد  سيزدهلم و ديپ درصد فوق ٤/٢ديپلم، 

و  ،درصـد کارمنـد   چهـار دار، درصد خانه ٨٧گويان کشاورز، درصد از پاسخ ٢/٣اصلي 

 )درصد ٣/٥٩(گويان از لحاظ ميزان درآمد ساالنه، اغلب  پاسخ. درصد دانشجو بود ٧/٥
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لحـاظ  بـه . انـد يـان کـرده  ميليون ريـال ب  شصتتا  بيستخود را  ةميزان درآمد خانواد

به سه  ،تفسير بهتر ، برایتجميع و سپس هاابتدا داده گويان،پاسخ سنجش ميزان دانش

درصـد   ١/٥٧دانـش  که نتايج نشان داد  .دشتقسيم ) کم، متوسط و زياد(مساوي  ةطبق

گويـان بـه ميـزان کـم از     درصد از پاسـخ  ٧/٥٨و  استدر سطح متوسط  گوياناز پاسخ

در ) هـاي بهداشـت  خانهو هاي استاني، هاي سراسري، شبکهمانند شبکه(اتي منابع اطالع

 بـارة طبق خوداظهـاري زنـان روسـتايي در   . انداستفاده کردهپسماند و مديريت آن  زمينة

توليـد پسـماند    ةسـران  ،طـور متوسـط   هبحاضر، در پژوهش  ميزان توليد پسماند خانگي

  .  بوده استگرم در روز  ٤٧٤ي مورد مطالعه به ازاي هر فرد در روستاها) خانگي ةزبال(

    هاي اجتماعيويژگي

محيطـي، ميـزان   پـذيري زيسـت  وليتئلحاظ سنجش ميزان مشارکت اجتماعي، ميزان مسبه

منـدي از  ميزان رضـايت و  اعتماد اجتماعي، ميزان منزلت اجتماعي، ميزان انسجام اجتماعي

تفسـير   بـرای  ،هر بخـش تجميـع و سـپس   هاي وضعيت مديريت پسماند روستا، ابتدا داده

وليتئمسـ  کـه  نتايج نشان داد. دشدنتقسيم ) کم، متوسط و زياد(مساوي  ةبه سه طبق ،بهتر

ميـزان   آنهـا درصـد   ٢/٨٥ بـوده اسـت،  گويان در سطح زيـاد  درصد از پاسخ ٢/٨٠پذيري 

در ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي را     آنهـا درصد  ٦/٦٥ ،مشارکت اجتماعي خود را در سطح کم

 ؛انـد منزلت اجتماعي خود را در سطح کم ارزيابي کـرده  آنهادرصد  ٤/٨٥ ، وسطح متوسط

 ٨/٦٢ و سطح انسـجام اجتمـاعي را متوسـط بيـان کـرده     ) درصد ٢/٦٥(گويان اغلب پاسخ

   .نداهداشت رضايتمديريت پسماند روستاي خود در سطح متوسط وضعيت از  آنهادرصد 

  ند خانگيپسماتوليد از  يپيشگيررفتار 

ها ابتدا داده ،پسماند خانگي توليد از يپيشگيربراي سنجش متغير وابسته پژوهش، رفتار 

کلـي   ةبيـانگر نتيجـ   ١نتـايج جـدول   . شدندمساوي تقسيم  ةبه سه طبق ،تجميع و سپس

 انةپيشـگير رفتـار   ،شـود طور که مشـاهده مـي  همان. تحقيق است ةوضعيت متغير وابست

  . ان در سطح متوسط استگويدرصد از پاسخ ٦/٥٢
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  )n=٢٤٧(پسماند توليد از  يپيشگيرحسب رفتار  گويان برتوزيع فراواني پاسخ - ١ جدول

  هاساير آماره  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  انهسطح رفتار پيشگير

  ۲۰: کمينه  ۵/۲۳  ۵/۲۳  ۵۸  کم
  ۴۸: بيشينه  ۱/۷۶  ۶/۵۲  ۱۳۰  متوسط
  ۲۹/۳۵: ميانگين  ۱۰۰  ۹/۲۳  ۵۹  زياد
  ۵۳/۷: انحراف معيار    ۱۰۰  ۲۴۷  جمع

   هاي تحقيقيافته: منبع

پسـماند بـه    توليـد  از يپيشگيررفتارهاي  زمينةگويان در نظرات پاسخ ،٢در جدول 
هـايي کـه داراي   در مورد گويـه . بندي شده استاساس ميانگين رتبه ترتيب اهميت و بر
که هشـت   ندآننتايج بيانگر . دشفاده تر استاز انحراف معيار کوچک ،ميانگين برابر بودند

مـورد   ةدر منطقـ  پسماند خـانگي  توليد از يپيشگيررفتار  ة مربوط بهگوي هفدهگويه از 
از کاغذهاي باطله مجـدداً اسـتفاده   « هايرفتار نمونه،براي . تر از ميانگين استمکمطالعه 

 ،زيسـت  ا محـيط هاي سازگار بدر صورت وجود بسته«، »ريزمکنم و آنها را دور نميمي
زيـادي از   ةکـه اسـتفاد   را وسايلي« و، »دهمهاي غيرسازگار ترجيح مي آنها را بر بسته

بـا   ،همچنـين . تر از ميـانگين اسـت  کم »بخرم جاي اينکهکنم بهاجاره مي ،کنمنها نمي آ
مورد  ةدر منطق) گرم در روز ٤٧٤(توليد پسماند خانگي  ةسرانتحقيق،  ةتوجه به نتيج

پايين  مؤيدکه  بوده )٣()گرم به ازاي هر فرد ٣٠٠- ٢٥٠(التر از متوسط جهاني با مطالعه
از داليـل ايـن    يشـايد يکـ  . است خانگي پسماند توليد از يپيشگيررفتار سطح بودن 

تانگلت و همکـاران  به گزارش . نگراني کمتر از پيامدهاي توليد پسماند است موضوع
)Tonglet et al., 2004(، محيطـي و تـأثير زبالـه بـر     ل زيسـت ئرد مساافرادي که در مو

پسـماند   توليـد  بيشتر در رفتارهاي کاهش ،ندی بيشتری دارزيست و جامعه نگران محيط
بـرای او  شخصـي کـه    ،)١٣٩١(آبادي رمضاني قوام ، به گفتةهمچنين. کنند مشارکت مي

ي هـا بـا ارزش  از يک انسان منفعل ،تبديل شود محيطي به يک دغدغهمخاطرات زيست
ول ئاين فرد مس ؛شودخواهانه تبديل ميهاي ديگرول با ارزشئمس یخودخواهانه به فرد

جمله پيشـگيري از توليـد    دهد و به رفتارهاي حمايتي ازسبک زندگي خود را تغيير مي
  . آوردمي یزباله رو
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  )n=٢٤٧(پسماندهاي خانگي  توليد هاي رفتار پيشگيري ازبندي گويهرتبه - ٢ جدول

  رتبه  انحراف معيار  ميانگين  هاگويه

  ۱  ۶۳/۰  ۵۷/۲  .کنمخريداري نمي ،مدت نياز ندارمکه در کوتاه را کاالها و وسايلي

اينکه نو آنهـا را   و نهکنم آنها را تعمير مي ،موقع خراب شدن وسايل منزل

  .مکنخريداري ن
۴۸/۲  ۷۰/۰  ۲  

  ۳  ۶۲/۰  ۴۵/۲  .کنممي اریوسايل و محصوالت يکبار مصرف را کمتر خريد

  ۴  ۵۵/۰  ۴۴/۲  .تر باشدحتي اگر قيمت آنها گران ،کنموسايل بادوام را خريداري مي

جـاي اينکـه آنهـا را دوبـاره     بـه  ،کنماي مجدداً استفاده مياز ظروف شيشه

  .خريداري کنم
۴۴/۲  ۷۲/۰  ۵  

را  هـا آن مـدت  کنم و در کوتاه يمهاي خود را تا زمان مناسب استفاده لباس

  .نمک يعوض نم
۳۴/۲  ۸۵/۰  ۶  

 از تـا  دهممي ديگران به ،كنم استفاده خواهمنمي ديگر كه را خانه وسايل

  .كنند استفاده آنها
۲۱/۲  ۷۱/۰  ۷  

  ۸  ۸۲/۰  ۱۷/۲  .کنممجدداً استفاده ميرا ) مثل ظروف مسي(از ظروف قديمي 

هـاي فروشـنده   دارم و از بسـته همراه به ) فيک مانند( ايبسته ،موقع خريد

  .کنماستفاده مي کمتر
۹۸/۱  ۸۴/۰  ۹  

  ۱۰  ۸۰/۰  ۹۷/۱  .کنماستفاده مي) مثالً براي دام(مواد غذايي در جاهاي ديگر  ةمانداز باقي

  ۱۱  ۶۲/۰  ۹۵/۱  .ريزمکنم و آنها را دور نمياز کاغذهاي باطله مجدداً استفاده مي

  ۱۲  ۶۸/۰  ۹۳/۱  .دهمهاي غيرسازگار ترجيح ميهاي سازگار با محيط زيست  را بر بستهبسته

اينکه نو آنهـا   و نهکنم قابل استفاده مجدداً استفاده مي از ظروف پالستيکي

  .را خريداري کنم
۸۷/۱  ۷۹/۰  ۱۳  

را از همــديگر ) کيپالســت و از قبيــل کاغــذ(اندهاي مختلــف خانــه پســم

  .کنمتفکيک مي
۷۷/۱  ۶۰/۰  ۱۴  

  ۱۵  ۸۰/۰  ۷۳/۱  .ريزمدر باغچه مي ،نداشبهاي آشپزخانه را که قابل تبديل شدن به کود زباله

  ۱۶  ۶۵/۰  ۵۳/۱  .کنممي اریدر صورت وجود کاالهاي دست دوم قابل استفاده، آنها را خريد

و نـه   کـنم اجاره مي ،کنمزيادي از آنها نمي ةکه استفادرا بعضي از وسايلي 

  .بخرم اينکه
۳۷/۱  ۵۳/۰  ۱۷  

  هاي تحقيق يافته: منبع
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  متغيرهاي مستقل و وابستهتحليل همبستگي بين 
پسـماند  توليد از  يپيشگيررفتار «ة متغير وابست ةمنظور تحليل رابطبهحاضر، پژوهش  در

رمن ياسـپ يب همبستگي اهاي مستقل مورد مطالعه، از ضربا متغير »خانگي زنان روستايي
ـ همـان . ده اسـت آم ٣دست آمده در جدول ههاي بکه يافته شده،استفاده رسون يو پ  هگون

پـذيري  وليتئسـن، مسـ   متغيرهـای همبستگي  ،آيدبرمي ٣که از نتايج مندرج در جدول 
رفتـار  «متغيـر  محيطي، مشارکت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و منزلت اجتماعي بـا  زيست

بـه ديگـر    ؛دار اسـت مثبـت و معنـي   ٠١/٠در سـطح   »پسماند خانگي توليد پيشگيري از
 خـانگي  پسماند توليد رفتار پيشگيري از ،متغيرها اينبه ازاي افزايش هر کدام از  سخن،

و بـار و همکـاران   ) Kurisu and Bortoleto, 2011(رتولتو وکوريسو و ب. شودبيشتر مي
)Barr et al., 2001 (ـ   اتدر مطالع ين نتيجـه رسـيدند کـه سـن بـا رفتارهـاي       دخـود ب

بـا توجـه بـه نتيجـه      ،بنـابراين . دارد دارپسماند ارتباط مثبت و معنـي  توليد پيشگيري از
ـ کـه  شـود  پيشنهاد مـي  ،تحقيق حاضر اي افـزايش انجـام رفتارهـاي    اطالعـات بـر   ةارائ

بـر  . تـر متمرکـز شـود    هاي سـني جـوان  و به حداقل رساندن پسماند در گروه انهپيشگير
وليت بيشتري ئزيست احساس مس افرادي که نسبت به محيط دست آمده،بهنتايج  اساس
وانـگ و همکـاران   . دهنـد مـي  بـروز پسـماند را بيشـتر   توليـد  از  رفتار پيشگيري ،دارند

)Wang et al., 2014 ( ـ پـذيري  وليتئين نتيجـه رسـيدند کـه مسـ    ددر تحقيق خود ب
رعنـايي   ،همچنين. دارد دارمحيطي با رفتارهاي خريد سبز ارتباط مثبت و معنيزيست

نــد کــه فتگرين نتيجــه چنــدر تحقيــق خــود ) ١٣٩٢(بوزنجــاني  کردشــولي و يــاري
هـا بـه خريـد محصـوالت     کنندگان بر تصميم آنمحيطي مصرفزيست پذيريوليتئمس

 مشـارکت با توجه به نتـايج تحقيـق،   . دارد دارتأثير مثبت و معني زيست محيطدوستدار 
. دارد دار ند خـانگي ارتبـاط مثبـت و معنـي    پسـما  توليـد  اجتماعي با رفتار پيشـگيري از 

زيـرا   کرد،هاي مرتبط با بحث مديريت پسماند دخيل  ريزي برنامه مردم را در ، بايدبنابراين
سبب مديريت پايدار  ،مديريت پسماند تر شدنهزينهکمحضور و مشارکت مردم عالوه بر 

يت پايدار پسماند تأکيـد  اهميت مشارکت مردم در مدير محققان زيادي بر . آن خواهد شد
و ) Purcell and Magette, 2010( گـت تـوان پورسـل و م  مـی   جملـه  آن از اند، که کرده

با توجه به نتايج  ،همچنين. را يادآور شد )Bortoleto et al,. 2012(رتولتو و همکاران بو
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ند خـانگي ارتبـاط مثبـت و    پسـما  توليـد  تحقيق، اعتماد اجتماعي با رفتار پيشـگيري از 
محسـوب   اي هـر جامعـه   ةاي اساسـي بـراي توسـع   ه رطشاعتماد از پيش. دار دارد معني

اي مثبـت را در جامعـه پرورانـد    هـ  وان ارزشتـ  شود و بـا بسـط و گسـترش آن مـي     مي
 در مطالعـة ) Jones et al., 2010(جونز و همکـاران  ). ١٣٩٢رد، ف پارسامهر و اسکندري(

رفتارهاي ضد هنجـار  ممکن است  ،در جوامع با سطح اعتماد پايين که دنکن خود بيان مي
 اعتمـاد  کـه  ين نتيجه رسـيدند دب خود در تحقيق) ١٣٨٨(ران عقيلي و همکا. اتفاق بيفتد

محيطي ارتبـاط  زيست ةوالنئبا رفتارهاي مس مشارکت اجتماعي نهادي، اعتماد عمومي و
همبستگي متغيرهاي تحصيالت، درآمد، تعداد  که نتايج نشان داد. دندار دارمعنيمثبت و 

منفـي و   ٠١/٠ماند خانگي در سـطح  پس توليد افراد خانوار و دانش با رفتار پيشگيري از
تـوان انتظـار   از اين متغيرها، مـي  کدامبه ازاي افزايش هر  ؛ به ديگر سخن،دار استمعني

نگـاه   بـه  يل اين رابطهدال ی ازيک. پسماند کاهش يابد توليد داشت که رفتار پيشگيري از
برخـورداری   معه باي که اقشار بااليي جااگونهگردد، بهبرمیرفتار  دينطبقات اجتماعي ب

در اين زمينه از خـود بـروز   کمي  ةدرآمد و دانش باال رفتارهاي پيشگيران ،تحصيالت از
 الزم دانش گويای برخورداری ازتحصيالت باال لزوماً  يادآوری است کهشايان . نددهمی
در تحقيق  ،همچنين. نيست ناگوار ناشي از توليد پسماندی و پيامدها شکالتم زمينةدر 

مـرتبط بـا پسـماند و انـواع      هـاي  دانش در خصوص مديريت پسـماند، بيمـاري   ،حاضر
نگرانـي و   ةمنزلبارة اين موضوعات بهداشتن دانش صرف در. بررسي شده است پسماند

ديگـر  محيطي و  بار اقتصادي، اجتماعي، زيست دغدغه و آگاهي داشتن از پيامدهاي زيان
بـراي انجـام رفتـار     یدانشـ چنـين  براين، بنـا . توليد پسماند بر جامعـه نيسـت  پيامدهای 

 بـار  عواقـب زيـان   است کهضروري  رو،و از اين پسماند کافي نيست توليد پيشگيري از
ملموس بيـان شـود تـا حفاظـت از     طور عيني و سماند براي افراد مورد مطالعه بهتوليد پ
مسائلي  بهدليل ديگر ممکن است . به دغدغه و باور تبديل شود هازيست براي آنمحيط 

که با وجود داشتن دانش، رفتار پيشـگيري   برگرددگرايي  تجمل و گرايي همچون مصرف
سازي از ملزومات رفتـار پيشـگيري    فرهنگ ،بنابراين. پسماند کاهش يافته استتوليد از 

ـ   نيـز  ) ١٣٨٨(عقيلـي و همکـاران   . استاز توليد پسماند  ين نتيجـه  ددر تحقيـق خـود ب
النه ئومحيطـي مسـ  محيطي با رفتار زيسـت و دانش زيسترسيدند که تحصيالت، درآمد 
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 ،يتنـي وبـا توجـه بـه نتـايج آزمـون مـن       ،در تحقيق حاضر. دندار دارمنفي و معني ةرابط
شـايد  . تـر دارنـد  ي پيشگيرانهيزنان متأهل نسبت به افراد مجرد رفتارهاکه مشخص شد 

. بيشـتري دارنـد   تعهـد  و وليتئاحساس مس وليت خانوادهئمس دار شدنا عهدهها بمتأهل
نتيجه  گونهخود اين ةنيز در مطالع) Kurisu and Bortoleto, 2011(رتولتو وکوريسو و ب

آزمـون   ةنتيجـ . دهنـد را بيشـتر انجـام مـي   انه که افراد متأهل رفتارهـاي پيشـگير  ند گرفت
ارمنـد و  دار نسـبت بـه زنـان ک    زنان کشـاورز و خانـه   که کروسکال واليس نيز نشان داد

پسـماند   ةسـران  البته بين متغيرهای .دهند را بيشتر انجام ميجو رفتارهاي پيشگيرانه دانش
رفتارهـاي  «و متغيـر  منـدي   خانگي، منابع اطالعاتي، انسجام اجتماعي و ميـزان رضـايت  

  . مشاهده نشد اردمعني ةرابط »پسماند توليد از يپيشگير

  با متغيرهاي مورد مطالعهپسماند خانگي  توليد از يپيشگيررفتار  ةرابط - ٣ جدول

  استفاده ضريب مورد  داريسطح معني  ميزان رابطه  متغير مستقل  متغير وابسته

  انهرفتار پيشگير

  پيرسون  ۶۵۹/۰  - ۰۲۹/۰  پسماند خانگي ةسران
  پيرسون  ۰۰۰/۰  ۶۷۵/۰**  سن

  اسپيرمن  ۰۰۰/۰  -۶۰۷/۰**  تحصيالت
  پيرسون  ۰۰۰/۰  -۴۰۳/۰**  درآمد

  پيرسون  ۰۰۶/۰  -۱۷۳/۰**  ارتعداد افراد خانو
  پيرسون  ۰۰۰/۰  -۵۶۱/۰**  دانش

  پيرسون  ۸۴۲/۰  ۰۱۳/۰  منابع اطالعاتي
  پبرسون  ۰۰۰/۰  ۲۶۷/۰**  محيطيپذيري زيستوليتئمس

  پيرسون  ۰۰۰/۰  ۳۳۳/۰**  مشارکت اجتماعي
  پيرسون  ۰۰۰/۰  ۵۰۱/۰**  اعتماد اجتماعي
  پيرسون  ۰۰۰/۰  ۲۷۶/۰**  منزلت اجتماعي

  پيرسون  ۹۷۳/۰  ۰۰۲/۰  جام اجتماعيانس
  پيرسون  ۴۷۱/۰  ۰۴۶/۰  منديميزان رضايت

   يک درصدداري در سطح معني **

  هاي تحقيقيافته: منبع

 توليـد  از يپيشـگير رفتار ( ترين عوامل تأثيرگذار بر متغير وابستهبيني مهمبراي پيش
پـس از ورود   .)٤جدول ( گام به گام استفاده شد ة، از رگرسيون چندگان)پسماند خانگي
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ـ    يل رگرسيدار، تحل يمعن يهمبستگ يمستقل دارا يرهايمتغ ةيکل ش يون تـا شـش گـام پ
مـاعي،  سـن، اعتمـاد اجت   ه،دسـت آمـد  استاندارد بـه  ياساس بتا ن روش، بريدر ا. رفت

ـ ترت، بهمحيطي و منزلت اجتماعيپذيري زيستوليتئمشارکت اجتماعي، درآمد، مس  ،بي
 رو،از ايـن . ر وابسته داشـتند يرات متغييزان تغين سهم را در ميشتريد که ببودن ييرهايمتغ

الت و تعـداد افـراد   يسـطح تحصـ   هـای ريمتغو  ماندنـد  يباق ييرها در مدل نهاين متغيا
ـ  پـبش ( مسـتقل  يرهاين متغيا که ج نشان دادينتا. حذف شدندخانوار از معادله   ٥٧ )نيب

پسـماند خـانگي زنـان     توليـد  از يپيشـگير ر رفتـا  واريانسزان ياز م) ٢R=٥٧/٠(درصد 
مربوط به اثرات ساير عواملي است که در تحقيـق حاضـر    بقيهکرده و روستايي را تبيين 

بتا، مشخص شد که عامـل   ةشداردون استانديرگرسب يضرا يبا بررس. ه استنشدبررسي 
ن يـي تبدر  يشـتر يسـهم و نقـش ب   دارای گـر ينسبت به عوامل د) ٤٦/٠ يبا مقدار بتا(سن 
شـود تـا انحـراف     يار آن باعث مـ ير در انحراف معييک واحد تغيرا ياست، ز ر وابستهيمتغ
مشـارکت   ،يعوامل اعتماد اجتماع ر کند؛ پس از آن،ييتغ ٤٦/٠ ةبه انداز ر وابستهيار متغيمع

ـ ترت بـه  ،يو منزلت اجتماع يطيمح ستيز يريپذ تيولئ، درآمد، مسياجتماع ن يشـتر يب ،بي
  .)٤جدول ( دارند يپسماند خانگ توليد از يپيشگيرن رفتار ييبرا در تت و نقش ياهم

  اساس رگرسيون گام به گام پسماند خانگي بر توليد از يپيشگيرمتغيرهاي مؤثر بر رفتار  - ٤ جدول

  متغير
 ضريب

  بتا

شدة ضريب استاندارد

 بتا

  داريسطح معني t ةآمار

  ٠٠٠/٠  ٩٠٦/٣  -  ٩٤١/١٣  ضريب ثابت

  ٠٠٠/٠  ٢٠٣/٨  ٤٥٩/٠  ٢٢٧/٠  )١X( سن

  ٠٦١/٠  ٨٨٢/١  ١١٦/٠  ٥٥٠/٠  )٢X( اعتماد اجتماعي

  ٠٠٢/٠  ١٨٦/٣  ١٥٧/٠  ٨٣١/٠  )٣X( مشارکت اجتماعي

  ٠٠١/٠  - ٤١٥/٣  - ١٧٥/٠  - ٤٣٥/٠  )٤X( درآمد

  ٠٠٦/٠  ٧٧٢/٢  ١٣٥/٠  ٣٢٧/٠  )٥X( محيطيپذيري زيستوليتئمس

  ٠٢١/٠  ٣١٧/٢  ١٤٩/٠  ٣٩٦/٠  )٦X( منزلت اجتماعي

٢=٧١/٥١R   ۵۷/۰=F  

  هاي تحقيقيافته: منبع
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   گيري و پيشنهادهانتيجه

توليـد پسـماند خـانگي در     وضعيت کلي رفتـار پيشـگيري از   که نتايج تحقيق نشان داد

اگرچه اين نتيجه تـا حـدودي اميدوارکننـده    . مورد مطالعه در سطح متوسط است منطقة

ورود کاالهـاي   در پی انييولي گسترش روستاها و تغيير در کيفيت زندگي روستا ،است

 ی ماننـد پسماندها به مـواد از نظر کيفی،  که شده استباعث  مصرفي مصنوع دست بشر

عبـدلي و  (کميت پسماندهاي روسـتايي نيـز تغييـر کـرده اسـت       يافته وتغيير  پالستيک

ت اسـتان قـزوين در سـال    از لحاظ کمي، طبق گزارش سازمان بهداش). ١٣٨٧همکاران، 

گـرم در   ٣٢٠د پسماند خانگي در بخش روسـتايي شهرسـتان قـزوين    تولي ، سرانة١٣٩١

کـه سـرانة توليـد پسـماند      تحقيق حاضـر نشـان داد   ، در حالي که نتيجةروز بوده است

گـرم در روز   ٤٧٤، ١٣٩٣در سـال  ) شهرسـتان قـزوين  (مورد مطالعـه   خانگي در منطقة

سـازمان  . يـر دارد هـاي اخ  است و اين نشان از افزايش توليـد پسـماند خـانگي در سـال    

توليـد پسـماند خـانگي     ، سـرانة ١٣٩٣هاي کشـور نيـز در سـال     ها و دهياري شهرداري

کـه    سـت ا ضـروري  ،بنابراين. گرم در روز گزارش کرده است ٤٥٠روستاهاي کشور را 

و سـاير روسـتاهاي کشـور     منطقـه ايـن  در  پسماند خانگي توليد پيشگيري ازنسبت به 

 هایپيامـد  بـارة اطالعات و آگاهي در ةارائ که شوديشنهاد ميپ زمينه،در اين . دشوتوجه 

مصرف نکردن مواد ناسازگار با  ةمحيطي دربارزيست، هشدارهاي زيست آلودگي محيط

 محيطي ناشي از توليد زبالـه طور عام و آثار اقتصادي، اجتماعي و زيستزيست بهمحيط

ي دسـتورالعمل  ،همچنـين  ؛دصورت پذيربه خانوارهاي روستايي طور خاص به بر جامعه

فـراد  د پسماند تدوين و موقـع مصـرف در اختيـار ا   همة موابازيافت  چگونگی زمينةدر 

سـن،  ماننـد  (شـناختي   هاي جمعيت ويژگي ،نتايج نشان دادکه گونه  همان. قرار داده شود

پسـماند خـانگي    توليـد  با رفتـار پيشـگيري از  ) تحصيالت و درآمد، تعداد افراد خانوار،

تحقيق، سن و درآمد از عوامل مؤثر بـر   ةبا توجه به نتيج ،همچنين. دندار دار ة معنيرابط

ـ  شمار ميبهپسماند خانگي  توليد رفتار پيشگيري از گـرفتن   بـا در نظـر   ،بنـابراين . درون

در براي تعامل هر چه بيشـتر   آنها ، الزم استروستايي زنان شناختيهاي جمعيت ويژگي
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 کـه  نتـايج نشـان داد  . دشـون تشـويق   خـانگي  توليـد پسـماند   رفتار پيشـگيري از  زمينة

ــي ــاعي  ويژگ ــاي اجتم ــاعي، مســئوليت (ه ــاد اجتم ــاعي، اعتم ــذيري  مشــارکت اجتم پ

 دار دارد و مثبت و معني رابطةپسماند خانگي  توليد با رفتار پيشگيري از) محيطي زيست

حقيق، مشارکت اجتمـاعي  با توجه به نتايج توصيفي ت. رودشمار میآن بهاز عوامل مؤثر بر 

همکاري بين زنـان روسـتايي    ةروحيکه شود  پيشنهاد مي ،بنابراين. در سطح کم بوده است

طـور عـام و   بـه هاي آموزشي در زمينة مديريت پسماند خـانگي   برگزاري کالساز طريق 

تقويـت  طور خـاص  د خانگي براي خانواده و جامعه بهاهميت پيشگيري از توليد پسمان

، يرسـان  ، اطـالع يسـاز  ت فرهنگيولئشش قانون پسماندها، مس ةکه در مادنجا از آ. دشو

ما و يسازمان صدا و س ةافت پسماندها برعهديو باز يآور ، جمعيجداساز ةآموزش نحو

ع و معادن، کشـور و  ي، صنايکشاورز جهاد هایخانهه است و وزارتگذاشته شدها   رسانه

ـ  که نسـبت  اند بهداشت و درمان موظف شده ان و ييو آمـوزش روسـتا   يرسـان  ه اطـالع ب

 کـه  شـود  پيشـنهاد مـي   ،)۱۳۹۳ت پسـماند،  يريسـازمان مـد  (دکنندگان اقـدام کننـد   يتول

، يطـ يمح سـت يز يريپـذ  تيولدر زمينة مسئ يساز با فرهنگ بطمرت يها و نهادها سازمان

ه کـ  ترتيـب ن يبد د پسماندها کمک کنند،يکاهش تول برایرانه يشگيپ يبه انجام رفتارها

از اهـداف خـود    يبخشها  ران رسانهين و مدوالويژه مسئربط و بهذیران ين و مدوالمسئ

؛ بـرای  قـرار دهنـد   افـراد  يطـ يحم سـت يز يريپذ تيولمسئحس بردن  را مختص به باال

 و حفاظـت از آب،  روسـتا  يطـ يت محيفيحفظ کشود که لزوماً  حيتشر هاآن يبرا نمونه،

 يخودشان را از هرگونه اقدامان ييروستاد يست و نباين نوالئمس فةيوظتنها  ،خاک و هوا

 يپيشـگير  يرفتارهاجمله  روستا از يعيو منابع طب ستيزط يحفاظت از مح راستایدر 

تنها باعـث   افراد نه يتيولمسئ يحس ب ان شود کهيب بدانند؛ همچنين،مبرا  د پسماندياز تول

ـ رواسالمت  بلکه ،شود  يمست يط زيمح يبرامهلک  يضررها تـک تـک    يو جسـم  ين

همچـون   يعفـون  يهـا  يمـار يپسماندها سبب بروز ب اندازد؛ يبه خطر م زين را انييروستا

س يازيک، آسـکار يداتيـ هسـت  ي، کيجلـد  وزيشـمان يس، لي، سالمونلوزيطاعون، توالرم

ـ  ين اقداماتيبا انجام چن ،يطور کل به. شوند يم ـ يتنهـا در زم  هن از  يپيشـگير  يرفتارهـا  ةن
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شود، بلکـه   يشرفت حاصل ميپ يعيطبو منابع  ستيزط يو حفاظت از محد پسماند يتول

مطالعه و  مورد ئل و مشکالت موجود در منطقةز شاهد کاهش مسايگر نيد ياه نهيدر زم

ز ازنـان روسـتايي   گيـری  ميـزان بهـره  با توجه به نتايج، . م بودير مناطق کشور خواهيسا

هـاي بهداشـت،    ، خانـه صـدا و سـيما   انياست هاي سراسري و طالعاتي مانند شبکهمنابع ا

پسماندهاي خانگي، مـديريت آن و   زمينةدر  ،شورا و دهياري و ساير منابع مورد مطالعه

هـايي در   نبود يا کمبود چنين برنامـه  اندک بوده، که يکی از داليل آن مسائل مرتبط با آن

ـ انجـام اقـداماتی در راسـتای     ،بنـابراين  گونه منـابع و نهادهاسـت؛  اين دوين و اجـراي  ت

  .نمايدضروری می از اين دستي اثربخش و مرتبط يها برنامه

  ها يادداشت

1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
2.World Health Organization (WHO) 

نشاني شهر تهران به توانند به سايت  اطلس کالن مندان براي کسب اطالعات بيشتر ميهعالق -٣
http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=132 مراجعه کنند.  
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