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چکیده
ازدیاد جمعیت و پیشرفتت تکنولروی و تیییرف الیرو ف،رفول تولیرل ز الر
تعالیتها

حاصر از

شف را اتزایش داده است .تولیل این فواد اثفات نافطلو ی ف فحیط زیست دارد .فسلماً
همین دلی پژوهش

تفکیک ز ال ها فیتوانل از ضفرها زیست فحیطی و هلاشتی آن کاهلل

حاضف ضمن سنجش فیزان فشارکت خانوارها شهف اروفی در تفکیک و جمعآور ز الر هرا
خانییل

تأثیف سففای تفهنیی و اجتماعی ف آن پفداخت است .روش این پژوهشل پیمایشی و

اطالعات آن از طفیق پفسشناف فحققسراخت ررفداور شرله اسرت .جافعر

آفرار ل شراف

خانوارها ساکن شهف اروفی است ک از ین آنهرال  216نفرف ر روش نمونر ریرف خوشر ا
چنلففحل ا انتخاب شلنل .پس از جمعآور پفسشناف هرال اطالعرات مزت توسرط نرفت اترزار
 SPSSفورد تجزی و تحلی قفار رفتت .نتایج حاص از آزفون تفضی هرا نشران فریدهرل رین
سففای

اجتماعی در فجموع و ا عاد آن (احساس تعلرق اجتمراعیل انسرجات اجتمراعیل اعتمراد

نهاد ) ا فیزان فشارکت در تفکیک و جمرعآور ز الر هرا خرانیی در سرطط اطمینران % 99
) (r=0/401و سففای

تفهنیی در فجموع و ا عاد آن ( عل ذهنی و عینی) ا فیزان فشارکت در

تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی در سطط اطمینان  (r=0/334) %99را ط فعنرادار وجرود
 .1دانشیار جافع شناسی دانشیاه تبفیز
 .6استادیار جافع شناسی دانشیاه تفدوسی فشهل
 .3کارشناس ارشل جافع شناسی دانشیاه آزاد اسالفی واحل تبفیز
تاریخ وصول93/2/19 :

M-abbaszadeh@Tabrizu.ac.ir
hmirzaei@um.ac.ir
Lauraalyari@yahoo.com
تاریخ پذیرش93/11/11 :

دارد .نتایج حاص از تحلی ررفسیون چنل فتییفه نشان فیدهل در فجموعل ا عاد احساس تعلرق
اجتماعی و اعتماد نهاد و انسجات اجتماعی سففای

اجتماعی و ا عاد ذهنی و عینری سرففای

تفهنیی توان پیش ینی فیزان فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی را داشتنل .ایرن
فتییفها  63/9درصل از واریانس فتییف فیزان فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها خرانیی
را تبیین نمودنل.
کلید واژهها :فشارکتل تفکیک و جمعآور ز ال ها خانییل سرففای

اجتمراعیل سرففای

تفهنیی

مقدمه و بیان مسأله
چیونیی اداره جافع از فسائ فهم حیات شف است ک ریش در نیازها طبیعی
و اجتماعی و دارد .واقعیتها زنلری انسانها نشان فیدهرل کر زنرلری انسران در
تنهایی و انرزوا نرافمکن و ناپسرنل اسرت .چیرونیی تنظریم روا رط اجتمراعی و اداره
اجتماعات از همان آغاز همواره فورد توج انسانها وده است .اففوزه پس از فیلیرونهرا
سال تجف
رو

حیات اجتماعی روشها اداره جوافع از نظف شک و فحتوا یرک رونرل

کمال را طی کفده است .فحور تفین تفاوت این روشها را اص فشارکت تعیرین

فیکنل .تعالیت رفوه در رفو فشارکت اعضاست و فشارکت اعضا هویت زنلری رفوهی
را تلاوت فی خشل (حسین زاده و ایلرل .)21 :1391
فشارکت در فعنا تخ،،ی و جلیلل پلیله نوینی

شمار فریرود کر از نیمر

دوت قفن یستم و ویژه پس از جنگ جهانی دوت در حوزه علروت اجتمراعی وارد شرله
است .این نوع فشارکت در فخی کشورها صنعتی جهان ا ترلا در عفصر
اقت،اد

فنظور سهیم کفدن ففدت در فالکیت فطفح شلل افا

زنلری اجتماعی نیز راه یاتت؛

تلریج

صرنعت و

دییف حوزهها

رون ا ک اففوزه سخن از شفایطی است کر فرفدت در

تعیین سفنوشت خود و جافع دخالت آراهان و واقعی داشت اشنل (فوسرایی و شریانیل
.)642 :1311
ا رستفش فعنا فشارکتل یشتف انلیشمنلان تأثیفرذار شهفونلان در ت،میمهرا
شهف را ا هلو توانمنلساز آنران در اداره افرور فحلری و تح،ری خرلفات هینر
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شهف یادآورشلهانل؛ از جمل اینک ا فشارکتل فناف ها کاف تف اجفا فیشرودل خرلفات
کمتف عفض خواهل شلل انییرزه و ارزش درونری در اترفاد ایجراد فریکنرلل

ا هزین

احساس فسؤولیت را تقویت فیکنلل احساس نیراز ر فلاخلر را تضرمین فریکنرلل ر
استفاده از دانش وفی ارج فینهلل انجات افور
را نسبت

عل فحفوفیتها و اینک فا

شیوه درست را تضمین فیکنل و ففدت

هبود وضعیت زنلری خود چ کار فیتواننرل

انجات دهنلل آراه فیسازد (غفار و نیاز ل .)131 -132 :1312
ا توج

فوارد فذکورل چنانچ هم

شهفونلان یحفکت

وظایف صفتاً ف عهله دولت نهاده شرود و

انتظار نشیننلل کار صورت نخواهل رفتت .هف ت،رمیم و اقرلات

اجتماعی ایل ا فشارکت هم

جافع صرورت ریرفد و همران نیرز تضرمین توتیرق آن

خواهل ود .در این زفین شهفها نقش سیار فهمری را ایفرا فریکننرلل ز الر و فشرکالت
زیستفحیطی و هزین ها سنیین فف وط
شهف فی اشل ک لون تفدیل هف شهف

فلیفیت آنل یکری از فشرکالت فهرم افرور
ا آن دست

رفیبان است (نوا خش و نعیمیل

 )66-61 :1391و جستجو فا راهح ها فؤثف فا فقا ل ا آنل

یک اولویت رفا

دولتها تبلی شله است (ویسِنتِ1ل )1 :6111؛ نا فاین ا تأثیف ک ز الر هرا در فحریط
زیست و سالفت ففدت دارنلل کنتفل و درفان آنها ا یک سیستم فناسب فاننرل تفکیرک و
ازیاتتل فیتوانل تأثیف آنها را ف اکوسیستم

حلاق رسانل.

در کشورها توسع یاتت خرلفات جمرعآور ز الر هرا سریار امسرت .در ایرن
کشورها ا سففای رذار فناسب فا

ازیاتت انواع ز الر هرا (تلرزاتل فرواد پالسرتیکیل

چوبل کاغذ و )...و آفوزش همیانی فا جلاساز ز ال هرا از فبرل( (فنرازلل فرلارسل
ادار ل تولیل ل صنعتیل خلفاتی و )...قادر شلهانل ک از ز ال ها جمعآور شله رفا
تولیلات جلیل استفاده کننل و از فوز خسارات یشتف

فحیط زیست ( فداشت از فنا ع

طبیعی و دتن ز ال ها) تا حلود جلوریف کننل؛ افا در کشورها در حال توسرع فلر
ایفان وضعیت چنین نیستل ن تنها سففای رذار ها قا

توجهی فا راهانلاز صنایع
. Vicente
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ازیاتت صورت نیفتت ل لک تفهنگ عموفی فا جلاساز ز ال ها نیرز شرک نیفتتر
است (سجاد ل .)1 :1319
شهف اروفی نیز از این قاعله فستلنا نیستل در حال حاضف ا توج

اتزایش جمعیت

و تیییف شیوهها زنلری از جمل الیوها ف،فول روزان  451تن ز ال در شهف اروفیر
تولیل فیشود و سفان

تولیل ز ال هف شهفونل اروفی ا فعادل  111رفت اسرت (سرایت

خبفرزار جمهور اسالفی ایفانل ایفنا) .1فلیفیت این فیزان ز ال هزین هرا زیراد را
ف شهف تحمی فیکنلل عالوه فآن یکی از عواف کاهش کیفیت فحیط زیست شهف روده
و فشکالت زیستفحیطی علیلها همچون آلودری هوال خاک و آب ایجراد فرینمایرل.
نا فاین توج هف چ یشتف

عوافلی ک

فشارکت شرهفونلان در تفکیرک ز الر هرا

خانیی کمک فیکنلل افف ضفور است .ا توج
تعیین را ط

سففای

فوارد توقل هلو اصرلی تحقیرقل

اجتماعیل سففای تفهنیی و فؤلف ها آنهرا را فیرزان فشرارکت

اتفاد در تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی است.
پیشینهی تحقیق
سفیف و صادقی ( )1311در فقال

«فشارکت اجتماعی دانشجویان دختف دانشرکله-

ها علوت اجتماعی دانشیاهها تهفان و عواف اجتماعی فؤثف فآن» چیونیی پیونل ین
فشارکت اجتماعی دانشجویان دختف و عواف اجتماعی فؤثف رف آن را فرسری و تحلیر
کفدهانل ک ا روش پیمایشی انجات شله است .هلو کلری پرژوهشل شناسرایی وضرعیت
فشارکت اجتماعی دانشجویان دختف و فرسی عواف اجتماعی فؤثف ف آن است .جافع
آفار این پژوهش را دانشجویان دختف  11تا  69سال فشیول

تح،ری در دانشرکله-

ها علوت اجتماعی دانشیاهها دولتی شهف تهفان تشکی دادهانل .آزفونها همبسرتیی
پیفسون نشان فیدهل را ط

س فتییف سففای

اجتماعی (اعتمراد اجتمراعیل احسراس

یقلرتی و خودپنلاره) ا فشارکت اجتماعی فعنادار است.
سفوش و اتفاسیا ی ( )1319در تحقیقری را عنروان «سرففای

اجتمراعیل هویرت و

فشارکت اجتماعی جوانان شیفاز» یان فیکننل ک فشارکتل زیف نا جافع

فلنی است

. www.irna.ir/fa/News/81398622
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و هیچ راه اهمیت حیاتی خرود را رفا جافعر ا کر سرودا پیشرفتت دارد از دسرت
نخواهل داد .در راستا این هلو  591نفف از جوانان  69 -61سال شریفاز را اسرتفاده از
نمون ریف خوش ا چنل ففحل ا انتخاب شلهانل و
نتایج تحقیق ک

سؤامت پفسشناف جواب دادنل.

روش پیمایشی انجات شلل رویا سطط پرایین فشرارکت اجتمراعی در

ین جوانان شیفاز است و ین فشارکت اجتماعی و سففای

اجتمراعی را طر

فعنرادار

وجود دارد.
تفجی و تعلی ( )1319در تحقیقری را عنروان « فرسری ترأثیف سرففای هرا اجتمراعی و
تفهنیی ف فیزان فشارکت زنان در سازفانها غیفدولتی»

فرسی ترأثیف سرففای هرا

اجتماعی و تفهنیی ف فیزان فشارکت زنان در سازفانها غیفدولتری پفداختر انرل .رفا
اجتمرراعی از شرراخ

سررنجش سررففای
هنجارها عم فتقا

و فا سففای

هررا روا ررط اجتمرراعیل اعتمرراد اجتمرراعی و
تفهنیری از شراخ

هرا سرففای

تفهنیری

تجسل ل عینیت یاتت و نهاد استفاده شله است .روش پژوهش تبیینی از نروع پیمرایش
است و ا زار پژوهش پفسشناف فحققساخت است .عملهتفین یاتت هرا پرژوهش نشران
فیدهل ک فیان سففای ها اجتماعی و تفهنیی و فیرزان فشرارکت زنران در سرازفانها
غیفدولتی را ط

فعنادار وجود دارد.

نتایج تحقیق افیفعالئی ( )1319ا عنروان « فرسری نقرش عوافر آفوزشری و تفهنیری-
اجتماعی ف فشارکت ففدت در ازیاتت ز ال ها شهف از دیرلراه شرهفونلان فطالعر
فورد  :فنطق

 3شهف تهفان» ک ا هلو شناسرایی ترأثیفات ناحیر فحرور

فحیطزیست شهف و دستیا ی

توسع

رف حفر

پایلار شهف ا روش تحقیق اسرناد و پیمایشری

انجات شله استل نشان داد ک ین فتییفها سطط تح،یالتل سطط آرراه شرهفونلانل
نوع نیفش شهفونلانل آفوزش و فیزان فشارکت شهفونلان در ازیاتت ز ال هاى شرهفى
را ط

فلبت و فعنادار وجود دارد ول

ین جنسیت و تعرلاد تفزنرلان شرهفونلان را

فتییف وا ست یعنی فیزان فشرارکت شرهفونلان در ازیاترت ز الر هراى شرهفى را طر
فعنادارى فشاهله نشل .همچنین فشخ

شل ک سیستم نوین فلیفیت شهف

را عنروان

عل ا انجات تعالیتها فحیط زیستی خود اعث حف ل ارتقا

ناحی فحور از سال 11

و صیانت از فحیط زیست شهف تهفان شله است ک ا اداف
دییف فؤلف ها مزت فیتوان
فا فوتقیت فناف ها

توسع

این رونل و توج تو(فان

پایلار شهف دست یاتت.

ازیاتت ز ال ل فرسی عواف اجتماعی فؤثف ف رتتار ففدت در

طول اجفا آنها ضفور است .جرونز ( )6111در تحقیقری را عنروان « فرسری عوافر
اجتماعی فؤثف ف آراهی و تمای

پفداخت هزین فا سیاستها فبتنری رف رازار را

هلو فلیفیت ز ال ها جافل»

فرسی اثف پارافتفها اجتماعیل در ارتبراط را ففهروت

سففای

اجتماعیل ف فشارکت ففدت در این فناف هرا پفداختر و ایرن تحقیرق ر روش

پیمایشی انجات شله است .نتایج نشان فیدهل ک ین چهار فؤلفر

سرففای

اجتمراعی

(اعتماد نهاد ل اعتماد اجتماعیل شبک ها اجتماعیل هنجارهرا اجتمراعی) و فشرارکت
شهفونلان را ط وجود دارد.
جونز (  ) 6111در تحقیق دییرف
فلیفیت ز ال ها جافل خانیی :فطالع
فشارکت شهفونلان در فناف ها

را عنروان «سرففای

فورد  :یونان» ر فرسری سرطط همکرار و

ازیاترت پفداختر اسرت .دادههرا تحقیرق ر روش

پیمایشی و ا استفاده از پفسشناف و ف،احب

حضرور ررفدآور شرله اسرت .نترایج

تحقیق نشان داد ک شهفونلان ا سطوح امتف سرففای
نسبت

فحیط زیست و فشارکت در سیاستها

توسع

ها

فجست

اجتمراعی ر رتترار فسرؤومن

ازیاتت ز ال تمای دارنل.

تسائی )6111( 1در تحقیقی ا عنوان «تأثیف سففای
است ازیاتت ز ال یکی از شاخ

اجتمراعی و سیاسرتهرا

اجتماعی ف ازیاتت ز ال » فعتقل

پایلار زیست فحیطی در دستیا ی

پایلار است و فرسی عواف فوثف ف ازیاترت ز الر رفا سیاسرتیذاران دارا

اهمیت استل نا فاین هلو پژوهش حاضف شناخت عواف فهم در فشارکت خرانوادههرا
در ازیاتت ز ال فی اشل .تحلی دادهها تحقیق ک از طفیق پفسشناف جمرعآور شرلل
نشان فیدهل ک سففای

اجتماعیل فیزان ازیاتت در فنطق

تایوان را تحت تأثیف قرفار

فیدهل.
.Tsai
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پاررال ( )6111در فقال ا

ا عنوان «سففای

اجتماعی و فلیفیت فواد زائل در داکا»

یان فیکنل ک در فخی از فحالت داکال جمعآور ز ال ها سازفاندهی شله اسرت و در
فخی فحالت چنین نیست .هلو این پژوهش شناسایی عواف فرؤثف رف تفکیرک ز الر
است .روش تحقیق پیمایشی است .نتایج تحقیق نشان فریدهرل کر سرففای

اجتمراعی

(اعتماد و روا ط فتقا ) ف فلیفیت ز ال ها در این فحالت فؤثف است.
ویسِنتِ و ریس )6111( 1در تحقیقی ا عنروان « فرسری عوافر فرؤثف رف فشرارکت
خانوادهها در ازیاتت» فعتقل است ک فوتقیت فناف ها

ازیاتت ز ال هرال ر فشرارکت
ازیاترت سرتیی

تعال و فستمف خانوادهها در تفکیک و جلاساز درست ز ال ها قا

دارد .این تحقیق در یکی از شهفها فهرم پفتیرال را جمعیتری نزدیرک ر  %15از کر
جمعیت این کشورل ک  %2از فقلار ز ال ها تولیل شله تفکیرک و ازیاترت فریشرونلل
صورت رفتت است .دادهها از طفیق نمون ها انتخاب شله از پنج فنطق

شرهفدار از

طفیق پفسشناف جمعآور شله است .نتایج نشان فیدهل ک ین اطالعات و آرراهی در
فورد ازیاتت خ،وص از طفیق رسان هال یلبوردهرا فحلریل اطرالع رسرانی فقافرات
فحلیل ناف ها پستی و فشارکت خانوادهها در تفکیک ز ال ها را ط وجود دارد.
ویلیافز ( )6112تحقیقی ا عنروان «ترأثیف عوافر اجتمراعیل تفهنیریل سراختار

رف

ازیاتت ز ال ها خانیی :یک فطالع فورد » را در یکی از فحالت تقیف انیلستان انجات
دادهانل .دادهها این تحقیق از طفیق پفسشناف و ف،احب

حضور

را هرلو فرسری

عواف اجتماعیل تفهنیی و سراختار در فشرارکت خرانوادههرا در تفکیرک ز الر هرا
خانیی قا
ارائ تبلییات

ازیاتت جمعآور شله است و نتایج نشان داده ین عواف تفهنیری چرون
طور فنظمل استفاده از رسان ها و جزوات آفوزشی ارائ شله

و فشارکت آنان در تفکیک ز ال ها خانیی قا

خانوادهها

ازیاتت را ط وجود دارد.

تیوریلو ( )6111تحقیقی را ا عنوان « ازیاتت ز الر خرانیی :فرسری فلری از ایتالیرا»
انجات داده است .ازیاتت ز ال

یک فسأل

زیست فحیطیل طی  31سال اخیرف تبرلی
. Ries

1

شله است ک نقش فهمری در توسرع

پایرلار دارد .هرلو ایرن تحقیرق تعیرین فیرزان

فشارکت شهفونلان در تفکیک ز ال و عواف فؤثف ف آن است .روش

کار رتت در ایرن

پژوهش پیمایشی وده و نترایج نشران داد رین فشرارکت اجتمراعیل فشرارکت سیاسریل
خوانلن روزناف ا فشارکت در ازیاتت ز ال ها را ط وجود دارد.
تادس  )6119( 1تحقیقی ا عنوان «نیفانی زیست فحیطی و تأثیفآن رف جلاسراز و دترع
ز ال ها خانیی :شواهل از اتیوپی» انجات داده است .ا این هلو ک شرناخت درسرت
را ط

فیان نیفانی زیست فحیطریل جلاسراز و دترع هلاشرتی ز الر ل فریتوانرل ر

فلیفیت ز ال و ایجاد فحیط افنتف کمرک کنرل .ر اعتقراد نویسرنله ایرن افرف رویژه در
شهفها کشورها در حال توسع ک تفکیرک ز الر ضرعیف و دترن غیفقرانونی ز الر
صورت فیریفدل اهمیرت یشرتف دارد .در ایرن فطالعر دادههرا از طفیرق پفسشرناف از
خانوارها جمعآور شله و نتایج نشان فیدهلل ین سطط تح،یالتل آفوزش سفپفست
خانوارل فسؤولیتپذیف نسبت

فحیط زیست و تفکیک ز ال را ط وجود دارد.

مبانی نظری تحقیق
پاتنات یکی از فهمترفین نظفیر پرفدازان سرففای

اجتمراعی اسرت .پاتنرات سرففای

اجتماع را فجموع اى از ففاهیم فاننل اعتمادل هنجارها و شبک ها ف دانل کر فوجرب
اعضاى یک اجتماع شله و در نهایت فناتع فتقا ر آنران

ایجاد ارتباط و فشارکت هین

را تأفین خواهل کرفد (اخترف فحققریل  .)55 :1315از نظرف ایرن صراحبنظرفل همکرار
داوطلبان در جافع ا ک سففای
و شبک ها فشارکت فلنی

اجتماعی عظیمی را در شک هنجارها عم فتقا ر

ارث فده استل هتف صورت فیریفد .سففای

اجتمراعی

ک اعتماد یکی از وجوه ارز آن استل ا تسهی اقلافاتلکارایی جافع را هبود فی خشل
و هزین
سففای

فبادمت و همکار ها فحلی را کاهش فیدهل .همکار اراد
اجتماعی تسهی فیشود (پاتناتل  .)615 :1311سرففای

ر وسریل

اجتمراعی رف قا لیرت

جافع فا ایجاد انواع انجمنها داوطلبان دملت دارد ک اتفاد را
و در نتیج حف تکلفرفایی دفوکفاتیک تشویق فیکنل .پاتنات سرففای

همکار

ا یکلییف

اجتمراعی را ر
.Tadese

1
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عنوان همبستیی اجتماعی فحلی حاص شلهل دارا ویژریهایی چون اعتمادل شربک هرال
هنجارهال تعهلل احساس تعلق و انسجات فیدانل (ازکیا و غفار ل .)611 :1313
توکویافا از دییف صاحبنظفان سففای
سففای

اجتماعی است .توکویافرا را تکیر رف ففهروت

اجتماع تالش دارد تا این نوع سففای را ک عل اجتمراع داردل ر وضرعیت

خش تفهنی جوافع فلرن فت ،نمایل .او ادعا فیکنرل کر در ایرن کشرورها سرطوح
ام قا لیت اجتماعی (سففای اجتماعی)ل صلاقت و اعتمادل اتفاد را ر انجرات کارهرا
فشارکتی و تعاونی فشتاق فیسازد و زفین را فا رشل و تفقی تفاهم فیکنل (توکویافال
.)64 :1319
از نظف توکویافا اعتمادل انتظارى است ک ناش از وجود جافعر اى صرادقل را روحیر
تعاون و ف پای

تقسیم ارزشها در ین اعضاى جافع است .اعتماد نقش سیار فهمر را

در تهم و ادراک رتتار جمع فناسب ایفرا فر کنرل (اختففحققریل  .)51 :1315توکویافرا
فعتقل است فاى فحاسب
کفد.

اجتماع

سففای

اعتقاد و جافع اى داراى سففای

تعلاد اعضاى ام و داراى اعتماد

ایل
اجتماع

فیزان انسجات ررفوههرا نیرز توجر
امسرت کر داراى ررفوههرای

را

یکلییف وده و فنسجم اشنل و همچنرین تواننرل در

ارتباط ا فحیط یفون خود فؤثف عم کفده و همکاریهاى فتقا ل را ا جوافرع دییرف ر
وجود آورنل (توکویافال .)21 :1319
یکی دییف از نظفی پفدازان نات سرففای
دست

انلیشمنلان است ک پیفو نظفی

اجتمراعیل جیمرز کلمرن اسرت .کلمرن در
تلفیق سطوح خرفد و کرالن همر در تبیرین

پلیلههاى اجتماع است .نا ف الیوى تلفیق کلمرنل نظرات اجتمراع زفینر
کنش تفدى را تعیین فیکنلل ول در ففحل

علل رتتار و کرنش هلترلار و جهرتفنرل

کنشیفان اجتماع ل جهت و شک نظات اجتماع را
است کنش اجتماع هم
وسیل

وسیل

رتترار و

صورت نو پلیل ف آورد .او فعتقل

کنشیفان حقیق یا شخ،ی صورت ف پذیفد و هرم

کنشیفان حقوق و جمع (ریتزرل  .)532 :1312کلمن فعتقل است سرففای

اجتماعی فنجف

تسهی روا ط اجتماعی فیشود و دستیا ی

اهلاو را آسرانتف کرفده و

فشارکت اتفاد را در ساخت اجتماعی فیسف فیکنل (تفجی و تعلریل  .)114 :1319کلمرن
در تعفیف سففای
دارنلل هم

اجتماع ف رویل« :چیزهاى رونارون است ک دو ویژر فشرتفک

آنها شاف جنب اى از یک ساخت اجتماع هستنل وکنشهاى فعرین اترفادى

را ک در درون ساختار هسرتنل تسرهی فریکننرل» (کلمرنل  .)426 :1311از نظرف کلمرن
سففای

اجتماع ک حاص تبادمت اجتماع است ر دنبرال خرود تعهرلات را رفاى

کنشیفان ایجاد فیکنل ک حکم « فر هاى اعتبارى» را دارد .هفچ این فر هاى اعتبرارى
چون اعتمادل انسجات و احساس تعلق فاى تفد و یرا نهراد اجتمراع
سففای

یشرتف اشرلل داراى

اجتماع قویتف است (اختففحققیل )441 :1315؛ نرا فاین فریتروان رفرت کر از

دیلراه این نظفی پفدازانل سففای

اجتماعی فنبعی فا کنش (چون فشرارکت در تفکیرک و

جمعآور ز ال ها خانیی) است و همکار فتقا

ین اتفاد را تسهی فیکنل.

یکی دییف از فتییفها تأثیفرذار ف فیزان فشارکت شرهفونلان در تفکیرک و جمرعآور
ز ال ها خانییل سففای
توج داردل افا

تفهنیی استل کالینز

سطط تفد و نظفی ها تنرگ دافنر

این نکت نیز آراه ود ک جافع شناسی نمریتوانرل تنهرا در سرطط خرفد

فوتق رفدد .او ساختارها اجتماعی را از کنشیفانی ک آنها را فیسرازنل جرلاییناپرذیف
فیدانل و آنها را

صورت الیوها کنش فتقا

نظف کالینز در تعاف
 .1سففای

در نظف فیریرفد (ریترزرل .)111 :1312

ین انسانها دو فنبع اساسی دخالت دارد :

تفهنیی

 .6انفی عاطفی
سففای
یا تخ،

تفهنیی شاف فنا ع خاطفات ذخیفه شلهل رفتیوها پیشینل انواع فعفترت
ها و حقوق خاص ت،میمریف است .ففهوت سففای

تفهنیی تعمیمیاتتر و

عموفی ف نمادها غیفشخ،ی ( فا فلال :فعفتت -فوقعیتها -اقتلار -ا رزار نوشرتن-
وسای ارتباط جمعی -سازفانها آفوزشی و فرذهبی -ررفوه نرل هرا) اشراره داردل در
صورتی ک ففهوت سففای

تفهنیی خاص

خاطفاتی اشاره دارد ک اتفاد از هویتها

ویژه اعتبارات و شبک یا فوقعیتها سازفانی اتفاد خاص دارنرل .انرفی عراطفی ر
تفکیب سطط و نوع فؤثف احساس و عقیلها اشراره دارد کر اترفاد را در یرک فوقعیرت
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طفو یک چیرز دارنرل (تومدیران و

سیج فیکنل و این شاف احساسی است ک اتفاد

رفضانی تفخلل )114 -113 :1311؛ نا فاین از دیل کالینز کنش فتقا ر (چرون فشرارکت
در تفکیک و جمعآور ز ال ها تفهنیی) شاف استفاده اترفاد از سرففای

تفهنیری و

انفی عاطفی خود در رفتیو ا یکلییف است.
از نظف وردیول تمات اتفاد شف کنشیف هستنلل چ آنهایی ک آراهانر عملری را انجرات
فیدهنل و چ آنهایی ک ناخودآراه پذیفا سلط انل؛

عبارت دییف اتفاد تعال و فنفعر

کنشیفنل وکنش عملی است ک در یک فیلان رخ فیدهل و هف فیلان عفص ا است کر
درآن نیفوها

القوه و الفع

ا یکلییف وارد تبادل فیشونل ک فلالی از ایرن فیرلانهرال

سازفان وجافع هستنل .پس فا درک فعنی عم ایل فعنی فیلان را درک کفد ک خرود
حاص تبادل فیان نیفوهاست (قفون ل  .)41 :1319ساختار ذهن در هف تفد و فوقعیت ک
ا عنوان فیلان یا زفین در جافع اشیال ف کنلل ستی

فیزان هفهفنرلى او از سرففای

دارد .جاییاههاى عواف رونارون (انسان یا نهاد اجتماع ) درون یرک زفینر را فقرلار و
اهمیت نسب سففای اى ک این عواف دارنلل تعیین ف کنل .این سففای است ک ر یرک
تفد اجازه ف دهل تا سفنوشت خود و دییرفان را تحرت نظرارت ریرفد (ریترزرل :1312
 .)164و از چهار نوع سففای سخن فیرویل :سرففای

نمرادینل سرففای

اقت،راد ل

سففای

اجتماعی و سففای

وا ست

فیزان هفهفنلى از سففای است .از نظرف وردیرو سرففای هفرونر خاسرتیاه و

سفچشم در عفص

تفهنیی .نظات خوى وخ،لت ک اترفاد کسرب فر کننرلل

اجتماع است ک در توانای تفد فاى هفهفنلى از فناتع خاصر

ک در این صحن حاص ف رفددل فؤثف واقع فیشود (اختففحققریل )53 :1315؛ نرا فاین
فیتوان رفت ک وردیو سففای

تفهنیری را در کرنش (چرون فشرارکت در تفکیرک و

جمعآور ز ال ها خانیی) فؤثف فیدانل.

نظف و سففای

تفهنیی فیتوانل

سر

حالت وجود داشت اشل:
 .1حالت تجسل یا ذهنی  .این نوع سففای
تالشها و سففای رذار شخ،ی تفد وا ست است و

لن و ذهرن ترفد پیوسرت اسرتل ر
وسیل

خود تفد

دست فیآیل.

این نوع سففای پیوست و همفاه تفد است و جزء عادتواره او شله اسرت و رفخالو
پول و داراییها حقوقی دییفل ازطفیق خشش و یا وراثت خفیل یا فبادل و

دییرف

انتقال نمییا ل.
 .6حالت عینیت یاتت  .اشیاء فاد کامها تفهنیی و رسان هرایی فاننرل :نوشرت هرال
کتا هال نقاشیهال ا زارها فوسیقی جز سففای عینیت یاتت هستنل.
 .3حالت نهادینر شرله .عینیرت خشریلن ر سرففای

تفهنیری از طفیرق فرلارک

دانشیاهی و تح،یلی است ک خارج از داراییهرا فراد وعینری تفهنیریل سرففای
تجسل و یولوییکیل واقعیت پیلا فیکنل ( وردیرول  11-5 :1912ر نقر از تفجری و
تعلیل .)114-115 :1319
پارسونز در تئور ساخت کنش اجتماعی فعتقرل اسرت کر کرنش انسران همرواره و
همزفان تحت تأثیف چهار نظات است« .نظات اجتماعی»ل «نظات تفهنیی»ل «نظرات شخ،ریتی»
و «اررانیسم رتتار » .از نظف اول یک نظرات اجتمراعی از فجموعر ا از کنشریفان ترفد
ساخت فیشود ک را ط شان ا فوقعیتهایشان و همچنین را یکرلییفل رف حسرب و ر
واسط

یک نظات ساختار نل شرله تفهنیری و نمادهرا فشرتفکل فشرخ

فریشرود

(پارسونزل 5 :1951و .)2پارسونزل تفهنرگ را نیرفو عمرلها فریانیاشرت کر عناصرف
رونارون جهان اجتماعی و یا
تفهنگل فیانجی کنش فتقا

تعبیف خودشل نظات اجتماعی را

هرم پیونرل فریدهرل.

فیان کنشیفان است و شخ،یت و نظات اجتماعی را را هرم

تفکیب فیکنل .تفهنگ این خاصیت را دارد ک کمو یش فریتوانرل خشری از نظراتهرا
دییف رفددل لین سان ک تفهنگ در نظات اجتماعی

صورت هنجارها و ارزشها تجسم

فییا ل و در نظات شخ،یتیل فلک ذهن کنشیفان فیشود؛ افا نظات تفهنییل تنهرا خشری
از نظات ها دییف نیسرتل لکر ر صرورت ذخیرفه دانرشل نمادهرا و اتکرارل وجرود
جلاران ا نیز فا خود دارد .ایرن جنبر هرا نظرات تفهنیریل در دسرتفس نظراتهرا
اجتماعی و شخ،یتی هستنلل ولی
 .)131از نظف پارسونزل نظات تفهنیی

خشی از آنهرا تبرلی نمریشرونل( .ریترزرل 1312ل
کنشیفان اجتماعی افکان فیدهل ک را یکرلییف

ارتباط فقفار کننل و کنش ها خود را هماهنگ کننل.

یان خود و ل عناصف تفهنیریل
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تفآینل ارتباطی و کنش فتقا

(چون فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی)

فیان اتفاد را فیانجی رف و تنظیم فیکننل( پارسونزل  . )35 :1951در تأییرل رویکفدهرا
نظف

نتایج تحقیقات انجات یاتت در داخ و خارج از کشرور ر شرفح زیرف

یاد شلهل

اشاره فیرفدد.
فبانی نظف و پیشین

ا توج

تحقیق؛ فلل تحلیلی فقال

قفار زیف است کر در

آن را ط ین فتییفها فستق و فؤلف ها آنها ا فتییف وا سرت در قالرب شرش تفضری
فورد آزفون قفار رفتت است.
انسجات اجتماعی
سففای

فشارکت درتفکیک و
جمع آور ز ال ها

اجتماعی

فیزان تح،یالت

احساس تعلق
اجتماعی
اعتماد نهاد
عل ذهنی

خانیی
سففای

تفهنیی
عل عینی

نمودار  :4مدل تحلیلی تحقیق

روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش پیمایشی است .ا رزار ررفدآور دادههرال از از ا رزار پفسشرناف
فحقق ساخت

صورت ست

پاسخ در قالب سؤالهرا و رویر هرایی عمرلتاً در سرطط

سنجش رتب ا و در قالب طیف لیکفت استفاده شل.
جافع

آفار این تحقیق خانوارها  4فنطق شهفدار شهف اروفی است ک تعرلاد

آنها ف اساس سفشمار سال  1315فا ف ا  153211خانوار است ک از این تعرلاد 216
نفف ف اساس تففول کوکفان و

شیوه نمون ریف خوشر ا چنرل ففحلر ا انتخراب

شلنل .فیزان فشارکت شهفونلان در تفکیک و جمعآور ز ال ها خرانیی در  1دسرت -
نل (ز ال هرا کاغرذ پالسرتیکیل شیشر ا ل تلرز ل چرو یل غرذایی .الکتفونیکری و

اجتماعی در س

عل انسجات اجتمراعیل احسراس

فنسوجاتی) انلازهریف شل .سففای

تعلق اجتماعی و اعتماد نهاد انلازهریف شل .سففای

تفهنیری در دو عرل عینری ( را

شاخ

هایی فاننل فیزان عالق

یادریف ز انها خارجیل فیزان عالقر ر رترتن ر

فوزه و نمایشیاهها هنف و تفهنییل فیزان عالق
( ا شاخ

یادریف هنف و علم) و عل ذهنری

هایی فاننل فیزان پیریف اخبار علمی و تفهنییل فیزان آشنایی ا تاریخچ

شهف خودل فیزان روش دادن

فوسیقیل فیزان رتتن ر سرینما و تئراتفل فیرزان خوانرلن

کتا ها آفوزشیل فیزان روش دادن
فیزان ففاجع

اخبار و رویلادها فهمل فیزان خوانرلن روزنافر ل

کتا خان ) در قالب طیفها لیکفت رون سنجیله شل .ا زار انلازهریرف

از اعتبار فحتوایی فخوردار ود و پایایی سؤالها پفسشناف نیز ا اسرتفاده از « ضرفیب
آلفا کفونباخ » فحاسب رفدیرل کر فقرلار هفیرک از رویر هرا در جرلول شرماره 1
فشخ

شله است.
جدول شماره  :4تحلیل پایایی متغیرهای مورد مطالعه
فتییف

ضفیب آلفا

انسجات اجتماعی

1/13

احساس تعلق اجتماعی

1/96

اعتماد نهاد

1/95

سففای

تفهنیی عینی

1/11

سففای

تفهنیی ذهنی

1/11

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها کاغذ

0/68

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها پالستیکی

0/61

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها تلز

0/68

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها شیش ا

0/60

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها الکتفونیکی

0/64

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها فنسوجاتی

0/84

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها چو ی

0/84

فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها غذایی

0/84

ضفیب آلفا ک
1/93
1/15

1/92

تأثیر سرمایهی فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی 47 /

یافتههای تحقیق
از فجموع  216پاسخیو فورد فطالع ل  46/6درصل را ففدان و  51/1درصل را زنان
تشکی فیدهنل .فیانیین سن پاسخیویان  31سال ود .یشتف اتفاد فورد فطالعر ل فتأهر
ودنل .از ک  216نفف نمون

آفار  1/1درصل یسروادل  11/4درصرل سریک ل 41/1

درصل دیپلمل  16/1درصل توقدیرپلمل  62/1درصرل لیسرانس و  1/1درصرل از اترفاد
پاسخیو توق لیسانس و امتف است .فیزان فشارکت در تفکیک و جمرعآور ز الر هرا
خانیی دارا  1عل (فشارکت در تفکیک و جمعآور ز الر هرا کاغرذ ل پالسرتیکیل
تلز ل شیش ا ل الکتفونیکیل فنسوجاتیل چو ی و غذایی) است ک فا سنجش هف یرک
از ا عادل روی ها و سؤامت در سطط انلازهریف رتب ا

صورت یک طیرف  2قسرمتی

(خیلی زیادل زیادل تا حلود زیادل تاحلود کمل کمل خیلی کم) طفاحی رفدیرله اسرت.
نتایج تحقیق نشان دادل فیزان فشارکت آزفودنیهرا در تفکیرک و جمرعآور ز الر هرا
خانییل ا فیانیین  96/11پایینتف از حل فتوسط وده است؛ این در حالی است ک فیرزان
فخوردار پاسخیویان از ا عراد فیرزان فشرارکت در تفکیرک و جمرعآور ز الر هرا
خانیی شاف ا عاد فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها کاغذ
پالستیکی ا فیانیین  11/16و شیش ا

ا فیانیین 11/16ل

ا فیانیین  1/16در حل پایینتف از حرل فتوسرطل

ا عاد فشارکت در تفکیک و جمعآور ز الر هرا تلرز

را فیرانیین 13/64ل چرو ی را

فیانیین  13/31و غذایی ا فیانیین  13/21انلکی پرایینترف از حرل فتوسرط رود و ا عراد
فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها الکتفیکی ا فیرانیین 16/13ل فنسروجاتی را
فیانیین  11/16انلکی امتف از حل فتوسط وده است.
سففای

اجتماعی در این تحقیق شاف س عل (انسرجات اجتمراعیل احسراس تعلرق

اجتماعیل اعتماد نهاد ) فی اشل ک حاص جمع نمفات روی ها این س عرلل سرففای
اجتماعی را تشکی فیدهل .روی ها هف یک از این ا عاد در سطط سرنجش رتبر ا

ر

ال فرواتقمل فرواتقمل ترا حرلود فرواتقمل ترا حرلود
صورت یک طیف  2قسمتی (کاف ً
فخالفمل فخالفمل کافالً فخالفم) و (خیلی زیادل زیادل تا حلود زیادل تاحلود کمل کرمل

خیلی کم) تشکی شله است .طبق نتایج تحقیقل عل فیزان انسجات اجتماعی آزفرودنیهرا
ا فیانیین  31/11انرلکی رامتف از حرل فتوسرطل عرل فیرزان احسراس تعلرق اجتمراعی
آزفودنیها ا فیانیین  44/14امتف از حل فتوسطل عل فیزان اعتماد نهاد آزفودنیهرا را
فیانیین  31/16پایینتف از حل فتوسط و در ک سففای اجتماعی آزفودنیهرا را فیرانیین
 113/11انلکی امتف از حل فتوسط است.
و در نهایت سففای

تفهنیی در این تحقیق شاف دو عل (ذهنی و عینی) اسرت کر

حاص جمع نمفات روی ها این دو علل سففای

تفهنیی را تشکی فیدهرل .رویر -

ها هف یک از این ا عاد در سطط سنجش رتب ا

صورت یک طیف  2قسمتی (خیلری

زیادل زیادل تا حلود زیادل تاحلود کمل کمل خیلی کم) تشکی شله است .ا توج ر
نتایج تحقیقل

لحاظ سففای

تفهنیی و ا عاد آن فیتوان رفت ک سرففای

ذهنی ا فیانیین  66/1انلکی پایینتف از حل فتوسطل سففای
 34/11انلکی امتف از حل فتوسط و در ک سففای

تفهنیری

تفهنیی عینی ا فیرانیین

تفهنیری آزفرودنیهرا را فیرانیین

 41/92انلکی پایینتف از حل فتوسط است.
جلول شماره  6نتایج توصیفی فتییفها را نشان فیدهل.

جدول شماره  :1نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
نات فتییف
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

تعلاد روی

فیانیین

فاکسیمم

فینیمم

دافن تیییفات

31

96/11

121

31

131

ز ال ها خانیی
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

4

11/23

64

4

61

ز ال ها کاغذ
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

4

11/16

64

4

61

ز ال ها پالستیکی
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور
ز ال ها تلز

4

13/64

64

4

61
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فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

4

16/13

61

4

11

ز ال ها الکتفونیکی
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

3

1/16

11

3

15

ز ال ها شیش ا
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

3

11/16

11

3

15

ز ال ها فنسوجاتی
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

4

13/31

64

4

61

ز ال ها چو ی
فشررارکت در تفکیررک و جمررعآور

5

13/56

63

5

11

ز ال ها غذایی
31

113/11

113

51

163

سففای

اجتماعی

انسجات اجتماعی

11

31/11

21

11

51

احساس تعلق اجتماعی

11

44/14

51

11

49

اعتماد نهاد

11

31/16

21

11

51

سففای

تفهنیی

14

41/92

13

14

29

سففای

تفهنیی عینی

11

34/11

59

11

49

سففای

تفهنیی ذهنی

4

13/11

64

4

61

بررسی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی بـا ابعـاد یمیـ ان انسـجات اجتمـاعی ،میـ ان
احساس تعلق اجتماعی ،می ان اعتماد نهادی) و می ان مشارکت در تفکیـک و جمـع-
آوری زبالههای خانگی و ابعاد آن
فاساس نتایج

دست آفله از جلول شماره 3ل فیتوان رفرت کر رین سرففای

اجتماعی و ا عاد این فتییف شاف فیزان انسجات اجتماعیل فیزان احساس تعلرق اجتمراعیل
فیزان اعتماد نهاد و فیزان فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال هرا خرانیی و ا عراد
آن ( فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها کاغرذ ل پالسرتیکیل تلرز ل شیشر ا ل
الکتفونیکیل فنسوجاتیل چو ی و غذایی) ا اطمینان  %99همبسرتیی فسرتقیم و ضرعیفی

وجود دارد؛ یعنی ا اتزایش سففای

اجتماعی و ا عادش

فیزان فشارکت در تفکیک و

جمعآور ز ال ها خانیی و ا عاد آن اتزوده فیشود و فعکس.
جدول شماره  :9نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن
و می ان مشارکت در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی و ابعاد آن
فجموع

عل

عل احساس

عل

انسجات

تعلق

اعتماد

سففای

اجتماعی

اجتماعی

نهاد

اجتماعی

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/635

1/111

1/612

1/316

ز ال ها کاغذ

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/612

1/642

1/691

1/335

ز ال ها پالستیکی

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/696

1/311

1/365

1/412

ز ال ها تلز

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/613

1/619

1/695

1/365

ز ال ها شیش ا

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/632

1/641

1/361

1/321

ز ال ها الکتفونیکی

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/193

1/131

1/192

1/631

ز ال ها فنسوجاتی

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/611

1/619

1/619

1/369

ز ال ها چو ی

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون

1/191

1/192

1/691

1/313

ز ال ها غذایی

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

فجموع

ضفیب همبستیی پیفسون

1/612

1/629

1/351

1/411

سطط فعنادار

1/111

1/111

1/111

1/111

بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی با ابعاد یعینی ،ذهنـی) و میـ ان مشـارکت در
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تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی و ابعاد آن
فاساس نتایج

دست آفله از جلول شماره 4ل فیتوان رفرت کر رین سرففای

تفهنیی و ا عاد این فتییف شاف سففای

تفهنیری عینریل سرففای

تفهنیری ذهنری و

فیزان فشارکت در تفکیرک و جمرعآور ز الر هرا خرانیی و ا عراد آن (فشرارکت در
تفکیررک و جمررعآور ز الر هررا کاغررذ ل پالسررتیکیل تلررز ل شیشر ا ل الکتفونیکرریل
فنسوجاتیل چو ی و غذایی) ا اطمینان  %99همبستیی فستقیم وجود دارد و شلت را ط
همبستیی ضعیف است؛ یعنی ا اتزایش سففای

تفهنیی و ا عادش

فیرزان فشرارکت

در تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی و ا عاد آن اتزوده فیشود و فعکس.

جدول شماره  :1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و ابعاد آن و
می ان مشارکت در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی و ابعاد آن

فشارکت در تفکیک و جمعآور
ز ال ها کاغذ
فشارکت در تفکیک و جمعآور
ز ال ها پالستیکی
فشارکت در تفکیک و جمعآور
ز ال ها تلز
فشارکت در تفکیک و جمعآور
ز ال ها شیش ا
فشارکت در تفکیک و جمعآور
ز ال ها الکتفونیکی

ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار
ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار
ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار
ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار
ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار

عل ذهنی

عل عینی

فجموع

سففای

سففای

سففای

تفهنیی

تفهنیی

تفهنیی

1/615

1/633

1/646

1/111

1/111

1/111

1/621

1/619

1/311

1/111

1/111

1/111

1/654

1/613

1/691

1/111

1/111

1/111

1/669

1/693

1/695

1/111

1/111

1/111

1/191

1/621

1/621

1/111

1/111

1/111

فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار

ز ال ها فنسوجاتی
فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار

ز ال ها چو ی
فشارکت در تفکیک و جمعآور

ضفیب همبستیی پیفسون
سطط فعنادار

ز ال ها غذایی

ضفیب همبستیی پیفسون

فجموع

سطط فعنادار

1/641

1/663

1/651

1/111

1/111

1/111

1/661

1/611

1/614

1/111

1/111

1/111

1/631

1/661

1/641

1/111

1/111

1/111

1/615

1/319

1/334

1/111

1/111

1/111

بررسی معناداری تفاوت میانگین مشارکت در تفکیک و جمعآوری زبالههای خـانگی
و ابعاد آن به تفکیک می ان تحصیالت پاسخگویان
فاساس نتایج

دست آفله از جلول شماره 5ل فیتوان رفت کر فاسراس فقرلار

سطط فعنادار ها

دست آفله ک یشتف از  1/15اسرت؛ یعنری فیرانیین فشرارکت در

تفکیک ز ال ها خانیی

تفکیک فیزان تح،یالت پاسخیویان ا هم فتفاوت است.

جدول  :7آزمون Fبرای بررسی معناداری تفاوتهای میانگین مشارکت در تفکیک و جمعآوری
زبالههای خانگی و ابعاد آن بر حسب می ان تحصیالت
فیزان تح،یالت
فجموع
فجذورات

df

611/151
14241/914
14122/311

5
212
211

43/211
64/116

ین رفوهی

144/391

5

61/119

درون رفوهی
ک

14994/322
15131/123

212
211

64/143

ین رفوهی

161/221

5

65/536

درون رفوهی

11641/914

212

61/424

ک

11312/245

211

ین رفوهی

11/121

5

11/416

درون رفوهی

1145/114

215

13/424

ک

1636/135

211

فنا ع تیییف
ین رفوهی
فیزان فشارکت در تفکیک
درون رفوهی
ز ال ها کاغذ
ک
فیزان فشارکت در تفکیک
ز ال ها پالستیکی
فیزان فشارکت در تفکیک
ز ال ها تلز
فیزان فشارکت در تفکیک
ز ال ها شیش ا

فیانیین
فجذورات

F

1/114

1/121

1/191

1/693

سطط
فعنادار
1/11

1/36

1/41

1/62
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ین رفوهی

116/915

5

61/595

درون رفوهی
ک

15411/164
15511/991

212
211

65/462

1/111

ین رفوهی
فیزان فشارکت در تفکیک
درون رفوهی
ز ال ها فنسوجاتی
ک

619/411
15165/314

5
212

141/419
31/111

1/151

15344/164

211

ین رفوهی
فیزان فشارکت در تفکیک
درون رفوهی
ز ال ها چو ی
ک

661/511
14541/116
14115/211

5
212
211

45/515
64/111

1/192

ین رفوهی
فیزان فشارکت در تفکیک
درون رفوهی
ز ال ها غذایی
ک

111/641
9192/111
9614/132

5
212
211

61/449
15/111

1/469

ین رفوهی
درون رفوهی

5211/511
212629/1

5
215

1161/512
1116/19

1/16

فیزان فشارکت در تفکیک
ز ال ها الکتفونیکی

فجموع

211111/3

ک

1/54

1/11

1/19

1/61

1/35

211

نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره
در فلل ررفسونی تحقیق حاضفل کلیر

فتییفهرا

فرفتتر از نیرانهرا نظرف و

تجف ی وارد فلل شلهانل ک فقلار ضفیب تبیین اصالح شله آنهرا فا رف را  1/639روده
است؛

عبارت دییفل ا توج

ضفیب تبیین اصالح شلهل فیتوان رفت ک در تحقیرق

حاضف  63/9درصل از تیییفات ففتبط ا فیزان فشارکت در تفکیرک و جمرعآور ز الر هرا
خانیی ناشی از تیییفات فتییفها این پژوهش است .همچنین نتایج واریانس ررفسیونی
نیز نشان فی دهل ک اثف ررفسیون یا اثف فتییف فستق نسبت
است و نتیج

اثف اقیمانله کافالً فعنرادار

آزفون «دور ین واتسون» در تحقیق حاضف  1/115اسرت کر یرانیف ایرن

است ک خطاها یا اقیمانلهها فا این فلل ررفسیونی فستق از هم است .را توجر ر
فقادیف تا فعادل ررفسیونل فیزان فشارکت در تفکیرک و جمرعآور ز الر هرا خرانییل
یش از هف فتییف دییف از فیزان اعتماد نهاد ل فتأثف است؛ یعنی هف چقلر فیزان اعتمراد
نهاد

ام اشلل

ففاتب فیزان فشارکت در تفکیک و جمعآور ز ال ها خرانیی نیرز

یشتف فیشود .عل عینی سففای

تفهنیی در فقات دوتل احساس تعلق اجتماعی در فقرات

سوتل عل ذهنی سففای

تفهنیی در فقات چهارت و انسجات اجتماعی در فقات پنجم قرفار

دارد .جلاول شماره  2تحلی واریانس فیزان فشارکت در تفکیک و جمرعآور ز الر -
ها خانیی را نشان فیدهل.
جدول شماره  :8متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی
نات فتییف

B

Std. Error

Beta

فقلارt

علد ثا ت

9/319

1/149

-

1/314

1/193

احساس تعلق اجتماعی

1/411

1/119

1/141

3/492

1/111

اعتماد نهاد

1/212

1/119

1/646

5/291

1/111

انسجات اجتماعی

1/352

1/115

1/111

6/132

1/146

سففای

تفهنیی عینی

1/535

1/119

1/141

6/911

1/113

سففای

تفهنیی ذهنی

1/113

1/365

1/136

6/161

1/111

سطط فعنادار

ضفیب همبستیی چنلران

ضفیب تبیین

ضفیب تبیین ت،حیط شله

دور ین واتسون

1/492

1/642

1/639

1/115

جمعبندی و نتیجهگیری
از فشکالت قا

فالحظ ا ک شف در سالها اخیف ا آن فوجر روده اسرتل

تولیل روزاتزون ز ال است ک اغلب

خراطف اینکر ریتایرله انیاشرت فریشرونلل دور

انلاخت فیشونل (اِوِرِتل  .)111 :1991تولیل این فواد تأثیفات نرافطلوب زیسرتفحیطری
چون آلودری هوال آبل خاک ایجاد نموده و ا تولیل رازها رلخان ا

اعث ررفت شرلن

زفین فیشونل (تان1ل  )6311 :6111نا فاین دستیا ی ر راهکارهرا کارآفرل و فخرورد
اصولی ا این فعض چون تفکیک ز ال از فهمتفین اقلافاتی اسرت کر ایرل در اولویرت
قفار ریفد و نیازفنل فشارکت فرفدت اسرتل زیرفا تولیلکننرلران اصرلی ز الر شرهفونلان
هستنل .نتایج تحقیق حاضف ک ا هلو فطالع ترأثیف سرففای

اجتمراعی و تفهنیری رف

فیزان فشارکت شهفونلان در تفکیک و جمعآور ز ال ها خرانیی نیاشرت شرله رودل
نشان داد ک ین سففای

اجتماعی و فیزان فشارکت در تفکیک و جمع آور ز ال هرا

خانیی را ط وجود دارد .این را ط تأکیلکننله نظفیات پاتناتل توکویافا و کلمن اسرت.
. Thanh
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ف اساس نظف این نظفی پفدازان سرففای
هین

اجتمراع فوجرب ایجراد ارتبراط و فشرارکت

اعضاى یک اجتماع شله و دستیا ی

اهلاو را آسانتف فیکنل .در راسرتا تأییرل

اد یات نظف فطفح شلهل نتایج تحقیق سفیف و صادقی ( )1311نشان داد ک ین فتییرف
سففای

اجتماعی ا فشارکت اجتمراعی را طر

فعنرادار وجرود دارد .نترایج تحقیرق

سفوش و اتفاسیا ی ( )1319نشان داد ک ین فشارکت اجتمراعی و سرففای

اجتمراعی

را ط

فعنادار وجود دارد .نتایج تحقیق جونف ( )6111و ( )6111نشان داد ک ین چهرار

فؤلف

اجتمراعی (اعتمراد نهراد ل اعتمراد اجتمراعیل شربک هرا اجتمراعیل

سففای

هنجارهررا اجتمرراعی) و فشررارکت شررهفونلان در ازیاتررت را طر وجررود دارد .تسررائی
( )6111در تحقیق خود
فنطق
سففای

این نتیج رسیل کر سرففای

اجتمراعیل فیرزان ازیاترت در

تایوان را تحت تأثیف قفار فیدهل .پاررال ( )6111در تحقیق خود یان فیکنل ک
اجتماعی (اعتماد و روا ط فتقا ) ف فلیفیت ز الر هرا در فحرالت داکرا فرؤثف

است؛ نا فاین فیتوان رفت ک سففای
اتقی ین اتفادل همکار

اجتماعی ر عنروان فجموعر ا از ارتباطهرا

فا کسب فناتع فتقا

را در جافعر تسرهی فریکنرل و نقرش

سزایی در فیزان فشارکت شهفونلان در تفکیک و جمعآور ز ال ها خرانیی دارد .در
این تحقیق را ط ین سففای

تفهنیی و فیزان فشارکت در تفکیک و جمعآور ز الر هرا

خانیی نیز ا سطط اطمینان  99درصل تأییل شل .در این زفین از نظفیات وردیول کالینز و
پارسونز استفاده شل .آنچ از نظفیات وردیو و کالینز اسرتنباط فریشرود ایرن اسرت کر
سففای

تفهنیی در کنش فتقا

فؤثف است .از نظف پارسونزل نظات تفهنیی

کنشریفان

اجتماعی افکان فی دهل ک ا یکلییف ارتباط فقفار کننل و کنشهرا خرود را هماهنرگ
کننل؛ نا فاین فیتوان رفت ک ف طبرق نظفیرات سففای
فشارکت و سطط آن را هلایت فیکنل و فیتوان ف سففای

تفهنیریل ایرن سففای جفیان
تفهنیری ر عنروان عافر

تعیینکننله ف فیزان فشارکت در تفکیک و جمرعآور ز الر هرا خرانیی تأکیرل کرفد.
همچنین نتایج تحقیق افیف عالئی ( )1319نشان داد ک ین عواف تفهنیری چرون سرطط
سواد و آراهی در فورد ازیاتت ا فیزان فشارکت شهفونلان در ازیاتت ز ال هاى شهفى

فعنرادارى وجرود دارد .نترایج تحقیرق تفجری و تعلری ( )1319نشران دادل فیران

را ط
سففای

تفهنیی و فیزان فشارکت اجتماعی زنان را ط

فعنرادار وجرود دارد .نترایج

تحقیق ویسِنتِ و ریس ( )6111حاکی از این است ک ین اطالعرات و آرراهی در فرورد
ازیاتت خ،وص از طفیق رسان هال یلبوردها فحلریل اطرالعرسرانی فقافرات فحلریل
ناف ها پستی و فشارکت خرانوادههرا در تفکیرک ز الر هرا را طر وجرود دارد .ویلیرافز
()6112

این نتیج رسیلل ین عواف تفهنیی چون ارائر

استفاده از رسان ها و جزوات آفوزشی ارائ شله
ز ال ها خانیی قا

تبلییرات ر طرور فرنظمل

خانوادهها و فشارکت آنان در تفکیک

ازیاتت را ط وجود دارد .نتایج تحقیق تیوریلو ( )6111نشران داد

ک ین خوانلن روزناف ا فشارکت در ازیاتت ز ال ها را ط وجرود دارد .نترایج تحقیرق
تادس ( )6119حاکی از این است ک ین سطط تح،یالت و آفوزش سفپفست خانوار و
تفکیک ز ال را ط وجود دارد .همچنین ف اساس نتایج

دست آفلهل فیانیین فشرارکت

در تفکیک ز ال ها خانیی تفکیک فیزان تح،یالت پاسخیویان فتفاوت از هم نمری اشرل
ک ا نتایج تحقیق نعیمی ( )1391و تادس ( )6119ناهمسو و ا نتایج تحقیق اخالصپرور
( )1311همسوست؛ نا فاین این تفضی در جافع

آفار فورد فطالع کار فد نیسرت.

در نهایت در تحقیق حاضف  63/9درصل از تیییفات ففتبط ا فیزان فشرارکت در تفکیرک
و جمعآور ز ال ها خانیی ناشی از تیییفات فتییفها ایرن پرژوهش اسرت؛ نرا فاین
نتایج تحقیق حاضف ا فبانی نظف و نتایج تحقیقات پیشین همخوانی امیی دارد نرا فاین
فیتوان پیشنهادها کار فد زیف را فا
و جمعآور ز ال ها خانیی

ام فدن فیزان فشارکت شهفونلان در تفکیرک

شفح زیف عنوان داشت:

فا اینکر در این پژوهشل رین سرففای

اجتمراعی و فیرزان فشرارکت در تفکیرک و

جمعآور ز ال ها خانیی را ط وجود داردل پیشنهاد فیشود ک فسؤومن ا فناف ریرز هرا
عملی و اجفایی فا تقویت و اتزایش سففای

اجتماعی از طفیق ایجراد سرازوکارهایی

فنظور ارتقا اعتماد نهاد چون اتزایش فیزان صلاقت و درستکار ل فیزان عمر

ر

وعلههال فسؤولیتپذیف فسؤومن شهف و تالش فا اتزایش فیرزان انسرجات و تعلرق
یشتف شهفونلانل از طفیق اتزایش تعافالت و رفایشها فلبت ین اتفاد جافع ل زفینر
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فشارکت آنان را در تفکیک و جمعآور ز ال ها خانیی تفاهم آورنل.
از آنجا ک در این پژوهشل ین سففای

تفهنیری و فیرزان فشرارکت در تفکیرک و

جمعآور ز ال ها خانیی را ط وجود داردل پیشنهاد فیشود ک از طفیق تهی فقرامت
فتعلد ا عنوانها جذاب و فتن ففیل ک تمافی فحاسن تفکیک و جمرعآور ز الر در
آن توضیط داده شله و چاپ آن در روزناف ها و فجالت فعتبف و پفتفوشل پخش فنافر هرا
آفوزشی از طفیق تلویزیونل فرزار همایشهال طفاحی و ن،ب سریلک و تفاکرتهرا
تبلییاتی در فعا ف عموفیل توزیع فر ها راهنما کاهش تولیل ز ال و تفکیک ازفبرل( و
توایل اجفا صحیط آنل زفین ها فشارکت ففدت را در تفکیک و جمرعآور ز الر هرا
خانیی تفاهم آورنل.

منابع
-

اختففحققیل فهل  .)1315( .سرمایهی اجتماعیل تهفان :فهل اختففحققی.

-

ازکیال ف،طفی و غالترضا غفرار  .)1313( .بررسی رابطـهی بـین انسـجات اجتمـاعی و
مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شـهر کاشـانل اقت،راد
کشاورز و توسع ل سال 9ل شماره 32ل زفستانل ص .615 -115

-

افیفعالئی .علیرضال فهل فیفدافاد و سیل جمال تفجاهلل حسینی .)1319( .بررسی نقش
عوامل آموزشی و فرهنگی -اجتماعی بر مشارکت مردت در بازیافت زبالههای شهری از
دیدگاه شهروندان مطالعهی موردی :منطقهی  9شهر تهرانل فاهنافر

سرنبل ل سرال 63ل

شماره 616 -191ل ص .44 -32
-

پاتناتل را فت .)1311( .دموکراسی و سنتهای مدرنل تفجم

فحملتقی دلففوزل تهرفان:

روزناف سالت.
-

حسینزادهل علی حسینل نبی اهلل ایلر و الهات عباسی .)1391( .بررسـی عوامـل مـثثر بـر
مشارکت شهروندی در بین شهروندان شهر خرت آبادل ت،لناف

فطالعات جافع شرناختی

شهف ل سال دوتل شماره دوتل هارل ص. 16-59
-

ر انیل رسولل وحیل قاسمی و فحمل عباس زاده .)1312( .رابطـهی ابعـاد مـادی و ریـر
مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهریل ت،لناف

علمی -پژوهشری

رتاه اجتماعیل سال9ل شماره 36ل ص.111 -91
-

ریتزرل جورج .)1312( .نظریههای جامعـهشناسـی در دوران معاصـرل تفجمر

فحسرن

ثالثیل چاپ نهمل تهفان :انتشارات علمی .
-

سجاد ل اکفت .)1319( .تفکیک زبالههای خانگی ،هم اقتصادی اسـت و هـم بهداشـتیل
روزناف

-

کیهانل شماره 19251ل هارل ص .12 -1

سفوشل ففیم و حسین اتفاسریا ی .)1319( .سـرمایهی اجتمـاعی ،هویـت و مشـارکت
اجتماعی جوانان شیرازل پژوهش جوانل تفهنگ و جافعر ل شرماره 5ل پراییزل ص -163
.155

-

سفیررف ل خلیجر و فررفیم صررادقی .)1311( .مشــارکت اجتمــاعی دانشــجویان دختــر
دانشکدههای علوت اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و عوامل اجتمـاعی مـثثر بـر آنل
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تفجیل لیال و جواد تعلی .)1319( .بررسی تأثیر سرمایههای اجتماعی و فرهنگی بر می ان
مشارکت زنان در سازمانهای ریردولتیل ت،لناف

فناف ریز رتاه و توسرع اجتمراعیل
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توکویافال تفانسیس .)1319( .پایان نظم-بررسی سرمایهی اجتماعی و حفظ آنل تفجم
غالفعباس توسلیل تهفان :نشف جافع ایفانیان.

-

تومدیانل فجیل و احمل رفضانی تفخل .)1311( .پارادایمها و نظریـههـای مشـارکت در
جامعهشناسیل چاپ نخستل فشهل :سخنرستف.
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قفون ل حسن .)1319( .بازتاب سرمایهی فرهنگی در آیینـهی سـازمانل ترل یفل شرماره
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