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  ايران آمل، آمل، شهرداري شهري، خدمات كارشناس
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  چكيده

با گسترش معناي مشاركت و راه يافتن آن به تمام عرصه هاي زندگي، امروزه سخن از آن است كه همه مردم 

 تازه پديدهاي مشاركت مفهوم ما كشور دردر تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا كنند. 

 اجتماعي حيات در طوالني سابقه اي و ياريگري همياري نظير خود سنتي الب هايق در و نمي شود تلقي

گسترش شهرها و افزايش جمعيت آن موجب افزايش توليد پسماندهاي خانگي شده است و عدم  دارد. مردم

 شهري، شده توليد پسماندهاي دفع چگونگيمديريت صحيح آن مشكالت زيادي را ايجاد نموده است. 

 براي كه روشي ترين عملي و ترين ساده .است بوده بشري جامعه معضالت از يكي دور، ال هايس همواره از

 باير هاي زمين در ها نمودن پسماند تلنبار و كردن پراكنده است، گرفته صورت ابتدا مشكل در اين رفع

ي اين هدف اصل است. بوده آلودگي از جلوگيري منظور به آن يا سوزاندن و شهرها محدوده از خارج

آوري  روش جمعسنجش تأثير مشاركت پذيري شهروندان در مديريت پسماند شهري است. پژوهش 

جامعه آماري اين تحقيق بوده است.  ه محقق ساختهاطالعات در اين تحقيق، پيمايشي مبتني بر پرسشنام

نفر  385ول مورگان شهروندان شهر آمل مي باشد كه تعداد آنها نامحدود بوده و حجم نمونه با استفاده از جد

هاي پژوهش پرداخته  به تحليل و توصيف متغيرها و فرضيه spss با نرم افزار برآورد شده است و در ادامه

است كه احساس تعلق اجتماعي، رضايت از خدمات شهري، نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن  .ه استشد

دمندي در مشاركت پذيري شهروندان بر اعتماد اجتماعي، رسانه هاي گروهي، فايده مندي و باور به سو

  مديريت پسماندهاي شهري تأثير مثبت داشته اند.

  رضايت از خدمات شهري. –مديريت پسماند شهري  –مشاركت پذيري شهروندان  واژگان كليدي:
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  مقدمه -1

هيمي مشاركت پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد، چرا كه نظر و عمل مشاركت در بطن هر جامعه و در مفا

و مانند آنها، نهفته است و از دير زمان شالوده پيدايش » انجمن«، »همكاري«، »اتحاد«، »همبستگي«چون 

انسان شناختي نوع بشر تلقي شده است. اما طي دو دهه گذشته، مشاركت در جوامع، اهميت  –اجتماعي 

 محسوب نوين پديدهاي و دهبو انسانها توجه مورد باز دير از امور در مشاركتويژه اي كسب كرده است. 

دانست (شادي  مرتبط ياريگري و مساعدت تعاون، همكاري، نظير مفاهيمي با آن را مي توان و نمي شود

  ). 1383طلب، 

كه  است وضعيتي از سخن امروزه زندگي، مختلف عرصه هاي به آن يافتن راه و مشاركت معناي گسترش

عرصه هاي بروز  جديدترين از يكي كنند. پيدا واقعي و هآگاهان دخالت خويش سرنوشت تعيين در مردم همة

كه اين نوع مشاركت با رشد شهرنشيني، توجه » مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهاست«مشاركت 

برنامه هاي توسعه به جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي مردم نسبت به اين امر و از همه مهمتر رشد طبقه 

يافته است. چنين مشاركتي موجب مي شود شهرنشينان از حالت سكونت صرف در متوسط اهميتي دو چندان 

  ).1390تبديل شوند (احمدي و توكلي، » شهروند«مكاني به نام شهر خارج و به 

براي  مردم در اعتماد و عالقه ايجاد به ميتوان و مديريت برنامه ريزي فرايند در مشاركت آثار مهمترين از

 منابع و از بهينه ي استفاده همدلي، و همكاري ي و روحيه اجتماعي همبستگي تقويت پيشرفت، و توسعه

 ). مشاركت،1385تمركزگرايي اشاره كرد (مهدي زاده و همكاران،  كاهش و خصوصي و عمومي امكانات

 هر طرحي، رسيدن بن بست به اساسي علل از يكي شهري است. ي توسعه طرح هاي اجراي اصلي كليد

دارد. مشاركت مردم در  اجرا در محلي نهادهاي و مردم قابل توجه سهم و مشاركت به يبي توجه در ريشه

روند توسعه از چنان اعتباري برخوردار است كه توسعه را معادل مشاركت دانسته اند. مقايسه ايران با بعضي 

رح هاي از كشورهاي جهان نشان مي دهد كه مردم، يعني مصرف كنندگان و مشموالن و مخاطبان اصلي ط

شهري در ايران، هيچگونه مشاركتي در فرآيند تهيه آنها ندارند. يكي از اصلي ترين كاستي هاي طرح هاي 

). مشاركت شهروندان در مديريت پسماند شهري از 1385شهري در ايران همين نكته است (رهنمايي، 

 موضوعات مهم امروزي محسوب مي شود.

فعاليت هاي شهري و افزايش مصرف، مقادير زيادي مواد زائد در با گسترش شهرها و به تبع آنها افزايش 

جوامع شهري توليد مي گردد. بنابراين انجام مديريت و برنامه ريزي براي ساماندهي پسماندهاي شهري كه 
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زير مجموعه مديريت شهري محسوب مي گردد، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. بررسي وضع موجود 

لزوم برنامه ريزي و مديريت صحيح در اين زمينه تأكيد مي نمايد و مديران شهري به  مديريت پسماندها، بر

دنبال يافتن راه حل هاي بهينه براي اصالح امور و مشكالت موجود مديريت شهري از جمله مديريت 

نوع و پسماندهاي شهري هستند. امر جمع آوري، دفع، بازيافت و اصوالً مديريت پسماند در ايران با توجه به 

درصد پسماند  70كيفيت پسماند با ساير كشورهاي جهان تفاوت دارد (تركيب توليد پسماند در ايران شامل 

درصد خشك است) و بكارگيري هرگونه روش و تكنولوژي بدون  70درصد تر و  30خشك، اما در اروپا 

  ).1384بررسي و شناخت مواد و سازگاري عوامل محلي كار ارزنده اي نيست (عمراني، 

  مباني نظري -2

  ظرفيت مشاركت -2-1

 مديريتي، تأمين تصميم گيري ابعاد از يك هر در نقش شهروندان ميزان و سطح مشاركت، ظرفيت از منظور

   .است انساني نيروي تأمين و طرح ها مالي

  ظرفيت مشاركت در تصميم گيري مديريتي -2-1-1

 مردمان شهرنشين سياسي فرهنگ به بستگي قدم ندر نخستي امور در مشاركت براي شهر يك مردم ظرفيت

 ي بخش هاي عمده جهت گيري كه است مشتركي شده الگوهاي پذيرفته سياسي، فرهنگ از منظور دارد.

 مي آورد كه فراهم رواني محيطي سياسي، فرهنگ مشخص مي نمايد. سياسي موضوعات به نسبت را مردم

در  مشاركت ظرفيت بر مؤثر عامل دومين گيرد. تآن صور فرهنگ ي محدوده در سياسي فعاليت هاي

  ).1389مقتضيات مديريت مشاركتي است (علوي تبار،  بودن فراهم ميزان مديريت و تصميم گيري

  ظرفيت مشاركت در تأمين مالي طرح ها -2-1-2

 از خود فعاليت هاي هزينه هاي تأمين براي خدمات شهري، ي ارايه اصلي متوليان عنوان به شهرداري ها

 در را اصلي نقش ماليات، و عوارض از درآمد حاصل حاضر زمان در اما مي كنند. استفاده اصلي چند منبع

 قرار بهره برداري مورد مطمئن به صورت ديگر كمتر منابع ساير و مي كنند ايفا شهرداري ها تأمين درآمدهاي

 بيشتر شهري خدمات و هزينه ها ليما در تأمين مردم مشاركت نقش تحليلگران اغلب ديدگاه از .مي گيرند

  ).1380مي گردد (مركز مطالعات برنامه ريزي شهري،  متجلي ماليات و عوارض پرداخت ي در زمينه
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  ظرفيت مشاركت در تأمين منابع انساني -2-1-3

 تركيب جمعيت و اندازه مي كند، مشخص را انساني تأمين نيروي در مشاركت ظرفيت كه عاملي ترين مهم

 داوطلب نيروي انساني تأمين امكان كه است بديهي باشد، سال بيشتر 60 تا 15 بين جمعيت قدر هر است.

 مي كند، مشاركت تعيين براي را شهر هر ظرفيت كه عواملي كلي به طور شد. خواهد بيشتر امور انجام براي

 است: زير شرح به

افزوده  ارزش -4 بودن مؤثر به اورب ميزان -3 به يكديگر مردم اجتماعي اعتماد ميزان -2سواد  سطح-1

 - 7تعداد وسايل نقليه شهري  - 6صادر شده در نقاط شهري  ساختماني پروانه هاي تعداد -5 سال در سرانه

تركيب سني  -9تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر اسناد و امالك  -8تعداد كارگاه هاي بازرگاني 

  ).1380عات برنامه ريزي شهري، ميزان اوقات فراغت (مركز مطال -10جمعيت 

 دارد: بستگي ذيل عوامل ديگر به نگاهي از شهر، يك در مردم مشاركت ميزان

 يكديگر متمايز از مختلفي اعتبارهاي به مختلف و شهرهاي جوامع بر حاكم سياسي فرهنگ سياسي: فرهنگ

براي  را مؤثري ينه هايزم جهت گيري، نوع به فرهنگ ها بسته اين از برخي در كه طوري به مي شوند،

 ).1380(نوذرپور،  مي كنند ايجاد مشاركت

رواني مي  و روحي عوامل است مؤثر مردم ميزان مشاركت در كه عواملي جمله از رواني: و روحي عوامل

 مشاركت مثبت كه برسد نتيجه اين به بايد نمايد، فرايندي مشاركت در است قرار كه شخصي واقع در باشد،

بتواند  تا نمايد ايجاد انگيزهاي فرد در واقع در و خواهد داشت پي در او براي مناسبي ي نتيجه و بوده

 سازد. برآورده بعدي مرحله ي در را خود سپس توقعات و اول مرحله ي در را جامعه و ديگران توقعات

 جنس، سن، جمله از مختلفي عوامل كه بدانيم البته بايد

مواردي  ساير و جسماني وضعيت هويت، اجتماعي، آموزش، هطبق شخصيت، تأهل، وضعيت سواد، سطح

 ).1380نظر تأثيرگذار است (ياور،  مورد فرد رواني و روحي شرايط در اين چنين

 است: زير شرح به مي باشد مؤثر مردم در مشاركت رواني و روحي نظر از كه عواملي خالصه طور به

 انگيزه، ايجاد - 2 شهري) امور مسؤولين هم توسط و مردم توسط مشاركت (هم به اعتقاد تقويت -1

و  افكار با ديگران آشنايي پيĤمدهاي از عدم نگراني نظر، ابراز از امنيت احساس -3 مردم و تشويق عالقه

 مردم سليقه هاي شناخت -5 مردم فرهنگ و و رواني روحي شرايط با آشنايي -4 فرد باورهاي و ها انديشه
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روحيه  تقويت و ديگران توقعات برآوردن فرد براي انگيزه هاي اختشن -6 مشاركت مختلف در شيوه هاي

 از افراد مختلف ارزيابي هاي تحليل -8مشاركت  مورد در ديگران قضاوت از افراد تصورات -7جمعي  ي

 ).1389(علوي تبار،  مشاركت يكديگر به اجتماعي مردم اعتماد ميزان -10  فرد سابقه -9 پيامدهاي مشاركت

قدرت  در نشد سهيم با معادل حدودي تا آن ي تقسيم عادالنه و است نهفته مشاركت عمق در ياطالع رسان

و  نددار شركت گفتگو اين در كه كساني و صالحيت آموزشي سطح به مشاركت اثربخشي و كارايي است.

تصاص اخ آن خاص موضوع هر بررسي به كه زماني و به شده، ارائه اطالعات كيفيت و حجم به همچنين

شكل  اب مشاركت، شدن نهادينه است. مناسبات اجتماعي تجديد مستلزم مشاركت دارد. بستگي مي يابد

 .است نآ كردن نهادينه مستلزم مشاركت، امر تحقق .است متقارن جامعه نهادهاي و تشكل ها گيري طيف

  ).1380نهادينه شود (ارجمندنيا،  كه مي ماند پايدار و كارآمد زماني مشاركت

  عاد مفهوم مشاركتاب -2-2

 عمل بردن و چيزي از سهمي گرفتن، عهده به كردن، عمل همديگر با معني به لغوي حيث از 1مشاركت واژة

 در دارد كه وجود مختلفي نظرهاي نيز آن اصطالحي معناي مورد در است. گروه يك در اجتماعي متقابل

  دانست. يتاثيرپذير و فعاليت درگيري، را آن اصلي جوهرة مي توان مجموع

 ت كهاس اين ديگر انديشه انسانهاست. برابري اصل پذيرش مشاركت انديشه بنياديترين فلسفي ديد از

ر جنبه ب مشاركت مفهومي، چنين در ايستا. و ساكن پيامدي و فرآورده يك نه و است فرآيند يك مشاركت

 و دن خودكر شكوفا واالي ايارزش ه به و دارد تاكيد انسان شخصيت رشد و بالندگي رواني، و معنوي هاي

 و از ارزش يگر،يكد با پيوند در گاه هر مردم مشاركت، برابري اصل طبق دارد. نظر وي متعالي نيازهاي تامين

هاي  و بهره شده تغيير و رشد تحرك، موجب آنان ميان مشاركت آنگاه باشند، برخوردار يكسان اهميت

  ).1390فراواني را براي همه فراهم مي كند (بيرو، 

 اين تاكيد دارد. آنان آزاد تعامل و افراد ميان گسترده ارتباط بر پديده اين مشاركت، بودن فرآيندي اصل طبق

 از: عبارتند كه دارد تاكيد بنيادي ارزش پنج بر اساساً اصل

 .خويش سرنوشت بر نظارت حق و انسان واالي شخصيت به نهادن ارج -1

 .انسانها پرورش و رشد موجبات آوردن فراهم -2

                                           
1 - participation 
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 .افراد در دروني تعهد و مسئوليت ايجاد -3

 .عقالني و موثر تصميم گيري براي مناسب زمينه ايجاد و اختيار و قدرت در افراد كردن سهيم -4

 .جامعه زيرين رده هاي در افراد براي پيشرفت فرصت هاي كردن فراهم -5

 و مسئوليت دادن ياري عاطفي، و ذهني يريدرگ از: عبارتند كه است مهم جزء سه شامل مشاركت مجموع در

 است. جزء سه اين بيشتر بررسي مستلزم مشاركت مفهوم عميق درك و است پذيري

 و عاطفي بوده و ذهني درگيري معناي به ديگر، چيز هر از پيش مشاركت :عاطفي و ذهني درگيري ••••

 و تنها مهارت و است يردرگ نيز شخص خود مشاركت، در نمي شود. محدود فيزيكي كوشش هاي به تنها

 نه است و روانشناختي درگيري اين نيست. درگير وي دست به شده فراهم امكانات يا وي توانايي هاي

 به صورت كند احساس خود اگر درگير. -كار نه و است درگير – خود مي كند مشاركت كه انساني جسماني.

 ).1389مي يابد (علوي تبار،  دست درگيري  -خود به است، شده داده مشاركت امور در واقعي

 آفرينندگي و ابتكارات قابليت ها، از كه مي يابد را فرصت اين مشاركت در شخص :دادن ياري ••••

موافقت،  در دارد. فرق موافقت با مشاركت رو اين از نمايد. استفاده گروهي هدف هاي به دستيابي خود براي

در  واقع در مي كند. تصويب مي گذارند، رويش پيش هآنچ تنها بلكه نمي كند، ويژه اي ياري كننده موافقت

جمع  خويش، توانائي هاي از استفاده با تا مي كوشد كه مي كند بازي گيرنده تصميم را اصلي نقش موافقت،

 گرفته شده پيش از تصميم براي جمع يك از موافقت گرفتن از بيش چيزي مشاركت اما دارد. وا موافقت به را

 انديشه هاي مسئوالن قبوالندن روش نه و است مردم ميان دوسويه اجتماعي ستد و داد يك مشاركت است.

 را توانائي هاي خويش تا مي كوشد كه است كننده مشاركت با اصلي نقش مشاركت در واقع در دست. باال

 ).1389سازد (علوي تبار،  آشكار

مسئوليت  خود وهگر كوشش هاي در تا مي انگيزد بر را اشخاص مشاركت، :پذيري مسئوليت ••••

احساس  به را خود جاي بي مسئوليتي و بي تفاوتي كه مي يابد تحقق هنگامي مشاركت واقع در بپذيرند.

 بدهد. مسئوليت و سرنوشتي هم وابستگي،

 و كنندگان وجود مشاركت در آنها از تعدادي كه نيازهاست پيش برخي آمدن فراهم مستلزم مشاركت تحقق

 تعيين را مشاركت و كارآئي تحقق كه نيازها پيش اين عمده ترين دارند. جاي امونپير محيط در ديگر تعدادي

 از: عبارتند مي سازند مشخص را آن سطح و كرده

 قبل از و فوريت و اضطرار زمان در است ممكن سختي به مشاركت :مشاركت زمينه بودن فراهم ••••

 .يابد تحقق مناسب نحوي به باشد شده فراهم آن زمينه هاي آنكه

 .باشد داشته فزوني آن هزينه هاي بر بايد مشاركت احتمالي فوايد :مشاركت مندي فايده ••••
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 باشد، در افراد عالقه مورد و مشخص بايد مشاركت موضوع :مشاركت موضوع بودن عالقه مورد ••••

حال  هر به پرداخت. خواهند سراضطرار از يا و سرگرمي همانند مشاركت به آنان صورت اين غير

 .دارد پيوند فرد عالقه با كتمشار پايداري

 دانش كافي، و شناخت (مانند الزم توانائي هاي از بايد كنندگان مشاركت :فردي هاي توانائي وجود ••••

 كارآمد مشاركت در بتوانند تا بوده برخوردار ...)  و مالي امكانات متقابل، ارتباط توانائي برقراري

 .باشند

را  او موقعيت و جايگاه مشاركت كه كند احساس دنباي كننده مشاركت فرد :تهديد احساس عدم ••••

 .كرد خواهد تهديد

باشد (علوي تبار،  داشته اختيار آزادي و انتخاب امكان فرد كه دارد معنا هنگامي مشاركت :آزادي ••••

1389.( 

  اهداف مديريت پسماند -2-3

 مديريت در معتبر ستميسي توسعة 1404  برنامة افق در تهران شهر پسماند مديريت جامع برنامة انداز چشم

 تهران كالنشهر براي صرفه به مقرون و پايدار روش به اجتماعي محيطي و زيست لحاظ به شهري پسماند

 :است استوار ذيل شرح به نهاي آرما بر پايدار توسعة بر مبتني سيستم و اين بوده

 ممكن روش هاي و تمام امكانات از گيري بهره با پسماند مديريت سيستم فن آوري سطح ارتقاء •

 بازيافت از پس انرژي و مواد توليد •

 زمين بر فشار كاهش •

 پسماند مديريت در مردمي و اجتماعي مشاركت درصد افزايش •

 شهرداري و خصوصي بخش در سازي ظرفيت •

 الزم ساختارهاي ايجاد •

 محيطي زيست اثرات كاهش •

 شهروندان مندي رضايت سطح افزايش •

 سازماني (شامل ساختار توسعة كه جامد بوده موادزائد مديريت پايدار تمسيس به دستيابي بيانگر رويكرد اين

  ).1384موظف مديريت پسماند در آن لحاظ شده است (احمدي،  عناصر ساير عملياتي) و و

  انواع پسماندها -2-4

 مي شوند: تقسيم گروه پنج به پسماندها
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 انسان ها روزمرة فعاليت هاي ل ازمعمو صورت به كه مي شود گفته پسماندهايي به عادي: پسماندهاي •

 ساختماني هاي نخاله و خانگي زباله هاي قبيل از شود. توليد مي آنها از خارج و روستاها شهرها، در

 درمـاني،  مراكـز بهداشـتي،   بيمارسـتان هـا،   زيان آور و عفوني پسماندهاي كلية به پزشكي: پسماندهاي •

 .مي شود گفته مشابه مراكز ساير و طبي تخصصي آزمايشگاه هاي

 خـواص  از يكـي  بـودن حـداقل   بـاال  دليـل  به كه مي شود گفته پسماندهايي كلية به ويژه: پسماندهاي •

 بـه  آن مشـابه  مـوارد  و خورنـدگي  اشتعال، يا قابليت انفجار بيماري زايي، بودن، سمي قبيل از خطرناك

 .باشند داشته نياز ويژه مراقبت

 مي شـود.  گفته كشاورزي در بخش توليدي فعاليت هاي از شينا پسماندهاي به كشاورزي: پسماندهاي •

 مصرف غيرقابل يا فاسد محصوالت كشاورزي حيوانات، الشة فضوالت، قبيل از

 پسـماندهاي  و معـدني،  صـنعتي  فعاليـت هـاي   از ناشـي  پسـماندهاي  كليـة  بـه  صـنعتي:  پسـماندهاي  •

 بـراده هـا،   قبيـل  از مـي شـود.   گفته نآ امثال نيروگاهي و و پتروشيمي و نفت گاز، صنايع پااليشگاهي،

 .صنعتي هاي لجن و سرريزها

 مهمترين خانگي، زبالة آنها رأس و در عادي پسماندهاي كه گردد مي مشخص پسماندها، انواع بر مروري با

 ارتقاء جهت در سازي فرهنگ و بهينه مديريت صورت در كه شهروندان است با مرتبط و نظر مورد بخش

 آوري جمع هزينه هاي توليد و كاهش گردد: مي مشخص هدف اين زباله، دفع و توليد در نقش شهروندان

  ).1388زباله (نصيري، 

  تدوين استراتژي براي مديريت پسماند شهري -2-5

 سازمان هر در چندگانه وظائف ارزيابيرا مي توان هنر و علم تدوين، اجرا و » مديريت استراتژيك«اصوالً 

استراتژيك  مديريت فرآيند كلي طور به يابد. دست خود اهداف تمام به سازد مي رقاد را سازمان كه دانست

 باشد: مي ذيل مراحل شامل موضوع اين

 مأموريت و انداز چشم تدوين -الف

 سازمان رسالت اساس بر اهداف تعيين -ب

 راهبردها و ها استراتژي تدوين -ج
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 2عملياتي يا اجرائي هاي برنامه تدوين -د

 .شده تعيين هاي استراتژي اساس بر فعاليت ها مستمر ارزيابي -ه

 رعايت با و جهاني موفّق با استراتژي هاي همسوئي در تهران شهر پسماند مديريت براي استراتژي تدوين

اير س تجربيات از استفاده و استراتژي تدوين در كه موردي مهمترين .است گرفته فوق صورت موارد

د (نصيري، مي باش آن پياده سازي براي الزم زمان و ملزومات و مكاناتا داشت، نظر مد بايستي كشورها

1388.(  

  پيشينه پژوهش -3

  نتايج  روش  هدف  عنوان  سال  پژوهشگر

حاجي بابايي و 

  همكاران

بررسي كارايي روش   1396

ارزيابي چرخه حيات در 

مديريت سيستم هاي 

  پسماند شهري

ارزيابي چرخه بررسي 

  حيات پسماندها

-  -  

ارزيابي مخاطرات زيست   1395  پورحسن 

محيطي و راهبردهاي 

مديريت پسماند در نواحي 

  روستايي

جامعه آماري اين تحقيق را   -

ساكنان دهستان رامجرد يك 

  تشكيل مي دهند

اولين اقدام در بهينه سازي مراحل مختلف 

تغيير مديريت پسماندها، افزايش آگاهي و 

نگرش روستائيان نسبت به نحوه صحيح 

مديريت پسماند مثل كاهش توليد زباله، 

تفكيك مواد قابل بازيافت در منزل، و نحوه 

برگزاري كالس هاي  – جمع آوري از طريق

 در تبليغاتي پوستر توزيع و تهيه –آموزشي 

 و مبدا از تفكيك برنامه اجراي روستا سطح

همكاري  و مشاركت مستلزم آن موفقيت

  عمومي است

مديريت پسماند شهري و   1395  محمدپور

راه هاي توسعه پايدار با 

  برنامه ريزي شهري

 مديريت مواد زائد به عنوان يكي از بزرگترين  -  -

مشكالت زيست محيطي محسوب مي شود 

.در اين مقاله برانيم كه مديريت پسماند 

ي شهري و راه هاي توسعه پايدار با برنامه ريز

  .را مورد بررسي قرار دهيمشهري 

عوامل مؤثر بر رفتارهاي   1393  صفري الموتي

مديريت پسماند 

خانوارهاي روستايي 

  شهرستان قزوين

بررسي رفتار مديريت 

پسماندهاي كشاورزي و 

خانگي و عوامل موثر بر 

اين رفتارها در روستاهاي 

  شهرستان قزوين

جامعه آماري تحقيق كليه 

خانوارهاي روستايي 

ابزار . تان قزوين بودندشهرس

تحقيق پرسشنامه محقق 

ساخته بود كه روايي محتوايي 

زنان روستايي داراي رفتار پيشگيري از 

باشد و اين پسماند خانگي در حد متوسط مي

ذيري پ رفتار با متغيرهاي سن، مسووليت

زيستمحيطي، مشاركت اجتماعي، اعتماد 

اجتماعي و منزلت اجتماعي رابطه مثبت و 
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آن از طريق پانلي از اساتيد و 

كارشناسان صاحبنظر در اين 

  زمينه مورد تأييد واقع شد.

دار ولي با تحصيالت، درآمد، تعداد افراد معني

  .خانوار و دانش رابطه منفي و معنيداري دارد

بررسي وضعيت مشاركت   1392  فهيمي نيا

شهروندان در طرح تفكيك 

از مبدأ پسماندهاي شهري 

هاي و ارائه راهكار

  اصالحي آن

تعيين وضعيت تفكيك از 

مبدأ پسماندهاي شهري و 

ارائه راهكارهاي اصالحي 

آن از ديدگاه شهروندان 

  كشور

  

اين مطالعه بصورت توصيفي 

مقطعي از طريق تكميل  –

پرسشنامه با مصاحبه  1400

استان قم، يزد  3حضوري در 

و آذربايجان شرقي در قالب 

طرح جامع مديريت پسماند 

  شد انجام

از شهروندان براي اجراي طرح  %90حدود 

تفكيك از مبدأ پسماندهاي شهري اعالم 

  آمادگي كردند.

دياز و 

  همكاران

عوامل موثر در مديريت   2017

پسماند شهري زيست 

محيطي: شواهد از 

  شهرداري هاي اسپانيا

تجزيه و تحليل با پنج عامل   -

اقتصادي اجتماعي انجام مي 

اين  شود (ساخته شده براي

مقاله)؛ تراكم جمعيت، 

گردشگري، فعاليت اقتصادي 

شهرداري، سطح اقتصادي و 

  آموزش و پرورش.

يك دولت محلي نيازي به داشتن يك سطح 

اقتصادي باال ندارد و براي رسيدن به سطح 

خوبي از بهره وري زيست محيطي به جمعيت 

اين پولي نيست كه سطح  زيادي نياز دارد.

  ا افزايش دهد.كارآيي زيست محيطي ر

ليشان و 

  همكاران

مشاركت هاي شهروندان   2017

در مديريت زباله هاي 

بررسي روش ها   :خانگي

و موضوعات بر اساس 

 مطالعه در شهرستان

  ، چين3ايكسامن

شناسايي عواملي كه كاهش 

شهروندان در   مشاركت

و بازيافت را تحت  پسماند

  مي دهد. تاثير قرار

و  در چينسياست پسماندهاي شهري   -

مديريت مواد زائد بايد از استراتژي قانوني 

  محور فعلي استفاده نمايد.

  

ايكسائو و 

  همكاران

يك نقشه راه به سمت   2017

ارزيابي يكپارچه و 

استراتژي مشاركتي در 

حمايت از پروسه هاي 

(مورد  تصميم گيري

  مديريت پسماند شهري)

حمايت از تصميم گيري 

مناسب، بر اساس مشاوره 

ينفعان است و هدف آن ذ

منجر به راه حل هاي بهتر 

و منسجم تر مديريت زباله 

  مي شود.

پاسخ دهندگان عملكرد بالقوه خوبي از فن   -

آوري هاي جديد پيشنهادي براي مراحل 

  ارزيابي جعبه ابزار نشان داده اند.

  

ارزيابي اثرات سالمت   2016  لينزالونه

مشاركتي در حمايت از 

رنامه تصميم گيري در ب

  ريزي مديريت زباله

بررسي مشاركت شهروندان 

در تصميم گيري هايي در 

مورد دو برابر شدن مواد 

زائد جامد گياهي در 

شهرداري واقع در نزديكي 

  شهرستان آرتزو در ايتاليا

يك حزب اسالمي مشاركتي موثر در سطح   -

شهرداري به حمايت از تصميمات گرفته شده 

 خت. اين مطالعه بهدر طرح مديريت زباله پردا

تصميم گيري مبتني بر شواهد و به كمك يك 

تجربه گسترده مشاركتي روي آورده و اين 

دستاوردها مي تواند به بهبود چرخه زباله 

  كمك شاياني نمايد.

                                           
3 - Xiamen 
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  فرضيه هاي تحقيق

  فرضيه اصلي

  مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير دارد.   

  فرضيات فرعي

  س تعلق اجتماعي در مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير دارد.   احسا �

  رضايت از خدمات شهري در مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير دارد.    �

  اعتماد اجتماعي در مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير دارد.    �

 روهي در مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير دارد.   رسانه هاي گ �

فايده مندي و باور به سودمندي در مشاركت پذيري شهروندان بر مديريت پسماندهاي شهري تأثير  �

 دارد.   

  يافته هاي تحقيق
  ماتريس همبستگي پيرسون

 

 احساس

 رضايت

 مندي

 از رضايت

 خدمات

 شهري

 اعتماد

 اجتماعي

 رسانه

 هاي

 گروهي

 و مندي فايده

 به باور

 سودمندي

 مديريت

 پسماند

 شهري

 مشاركت

 پذيري

 شهروندان

 

 احساس

 مندي رضايت

Correlation 

Coefficient 

1.000  **682. **614. **583. **637. **562. **716. 

Sig. (2-tailed) . .000  .000  .000  .000  .000  .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  

 از رضايت

 خدمات

 شهري

Correlation 

Coefficient 

**682. 1.000  **674. **537. **517. **639. **653. 

Sig. (2-tailed) .000  . .000  .000  .000  .000  .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  

 اعتماد

 اجتماعي

Correlation 

Coefficient 

**614. **674. 1.000  **658. **684. **767. **634. 

Sig. (2-tailed) .000  .000  . .000  .000  .000  .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  
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 هاي رسانه

 گروهي

Correlation 

Coefficient 

**583. **537. **658. 1.000  **808. **712. **524. 

Sig. (2-tailed) .000  .000  .000  . .000  .000  .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  

 و مندي فايده

 به باور

 سودمندي

Correlation 

Coefficient 

**637. **517. **684. **808. 1.000  **732. **637. 

Sig. (2-tailed) .000  .000  .000  .000  . .000  .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  

 مديريت

 شهري پسماند

Correlation 

Coefficient 

**562. **639. **767. **712. **732. 1.000  **650. 

Sig. (2-tailed) .000  .000  .000  .000  .000  . .000  

N 385  385  385  385  385  385  385  

 مشاركت

 پذيري

 شهروندان

Correlation 

Coefficient 

**716. **653. **634. **524. **637. **650. 1.000  

Sig. (2-tailed) .000  .000  .000  .000  .000  .000  . 

N 385  385  385  385  385  385  385  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

درصد مورد بررسي واقع شده اند. اين سطوح معناداري  99سطوح معناداري مشاهده شده در سطح احتمال 

هاي مورد مطالعه رد يا تاييد ميشوند. به بيان ديگر  نشان دهنده اين مطئله ميباشند كه فرض رابطه ميان متغير

سطوح معناداري كمتر از يك درصد در راستاي تاييد فرضيه وجود رابطه واقع ميشوند. همچنين سطوح 

ضريب همبستگي نشان دهنده ميزان همبستگي و رابطه ميان مولفه هاي مورد مطالعه ميباشد. با توجه به اين 

به يك نشان دهنده رابطه همبسته و شديدا همبسته و سطوح ضريب نزديك به  امر، مقادير عددي نزديك

صفر نشان دهنده روابط ضعيف تر ميباشند. همچنين روابط در مقادير عددي منفي نشان دهنده، روابط 

  معكوس و در مقدار عددي مثبت نشان دهنده روابط غير معكوس و مستقيم ميباشند.
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  شده آماره هاي برازش در مدل ارائه

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1  �855.  .731  .727  .44066  1.765  

 

 0,727با توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت مشاهده ميشود كه ضريب تعيين در مقدار عددي برابر با 

درصد ميتواند در پيشگويي برآيد.  0,72به ميزان عددي  و در نهايت ميتوان بيان نمود كه مدل برازش يافته

همچنين آماره دوربين واتسون نشان دهنده استقالل در خطاها ميباشد، به بيان ديگر هرچه مقدار عددي اين 

  نزديك تر باشد، خطالها موجود در اين مطالعه در استقالل ميباشند. 2آماره به عدد 

  آزمون تحليل واريانس يك عامله

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1  Regression 199.499  5  39.900  205.479  �000.  

Residual 73.594  379  .194    

Total 273.093  384     

  

با توجه به مقادير حاصل شده در اين قسمت مشاهده ميشود كه سطح معناداري در مقدار عددي برابر با كمتر 

  ت فرض وجود تفاوت معنادار ميان مولفه هاي موجود در مطالعه در تاييد واقع ميشود.درصد و در نهاي 5از 
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  ضرايب تاثير رگرسيوني در مدل برازش يافته

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1  

(Constant) .019  .120   .157  .876    

 احساس

 مندي رضايت
.107  .046  .103  2.334  .020  .366  2.733  

 از رضايت

 شهري خدمات
.236  .046  .224  5.092  .000  .368  2.716  

  3.146  318.  000.  7.730  366.  050.  387. اجتماعي اعتماد

 هاي رسانه

 گروهي
.223  .052  .209  4.292  .000  .300  3.333  

 و مندي دهفاي

 به باور

 سودمندي

.253  .048  .260  5.266  .000  .292  3.428  

 a. Dependent Variable: شهري پسماند مديريت  

  

با توجه به نتايج حاصل شده پيرامون مدل برازش يافته در اين قسمت مشاهده ميشود كه مولفه هاي موجود 

ف كه مديريت پسماند ميباشند، هستند. همچنين به ميزان ضرايب بتاي خود در رابطه معناداري با متغير هد

ضرايب تي نشان دهنده ميزان اين رابطه و به ميزاني كه اين ضريب بزرگتر باشد، سطح معناداري كوچكتر 

 5درصد انجام پذيرفته است، سطح  معناداري كمتر از  95ميباشد. همچنش جون آزمون در سطح احنمال 

مولفه هاي موجود در اين مطالعه ميباشد. ديگر پارامتر مهم در اين قسمت  درصد نشان دهنده تاييد رابطه ميان

شاخص هاي هم خطي ميباشند. شاخص هاي هم خطي چنانچه تاييد شوند، رگرسيون را دچار مشكل نموده 

و ايجاد رگرسيون كاذب مينمايند. با توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت فرض ايجاد رگرسيون كاذب 

  اشد .منتفي ميب
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و بيشينه ميباشد. اين ضريب در  0,366همچنين ضريب بتا در مولفه اعتماد اجتماعي در مقادر عددي برابر با 

و در نهايت كمينه مقدار مشاهده شده ميباشد. ضرايب بتاي  0,103مولفه احساس رضايتمندي برابر با 

  احد تغيير در متغير هدف ميباشند.مشاهده شده نشان دهنده تغييرات در متغير هاي موجود به ميزان يك و

 

  نتيجه گيري

امروزه كه جهان با افزايش شهرنشيني مواجه هست، مشاركت در تمامي زواياي زندگي انسان ها ريشه دوانده. 

بخصوص مشاركت در امور شهري از جايگاه خاصي برخوردار است. زباله و مشكالت زيست محيطي و 

ن هم، يكي از مشكالت مهم امور شهري است كه بدون ترديد هر هزينه هاي سنگين مربوط به مديريت آ

شهري با آن دست به گريبان است. در اين ميان شهر تهران با باالترين ميزان جمعيت شهري نيز از اين قاعده 

در صد از زباله كل كشور را توليد مي كند.  20تن زباله، حدود  7000مستثني نبوده و با متوسط روزانه 

اكثر كشورهاي توسعه يافته، حفظ محيط زيست جزئي از فرهنگ عمومي شده و حساسيت نسبت  امروزه در

به مسائل زيست محيطي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين كشورها زباله يك منبع ثروت عمومي 

شورها تأثير تلقي مي شود و از آن به عنوان طالي كثيف، ياد مي كنند و اين امر در توليد سرانه زباله اين ك

بسياري گذاشته به گونه اي كه سرانه متوسط زباله در اين كشورها بسيار اندك است. اما در اين راستا نيز 

  مشاهده ميشود كه مشاركت پذيري شهروندان در مديريت پسماندها نيز از اهميت بااليي برخوردار است.

هاي متعدد و همچنين افزايش جمعيت مديريت پسماند در كشور ما هم با وجود قوميت هايي با فرهنگ 

تاكنون بويژه در شهر تهران به عنوان يك كالن شهر كاري بس دشوار و پرهزينه  1355شهرنشيني از سال 

است و بهبود اين مديريت بدون در نظر گرفتن نقش مردم و اهميت آنها كه توليدكنندگان اصلي پسماند 

جمعيت و شهرنشيني، توسعه مداوم اقتصادي، صنعتي و شهري هستند، در عمل غيرممكن است. رشد سريع 

افزايش سطح رفاه زندگي مردم؛ مصرف گرايي و توليد پسماند بيشتر را در پي داشته است. توليد روزافزون 

پسماند و دفع غيراصولي آن به محيط زيست بدون توجه به مقوله بازيافت، عالوه بر هدر دادن سرمايه هاي 

  ن منابع طبيعي و تخريب محيط زيست مي شود. ملي باعث از بين رفت

مشاركت اجتماعي به طور كلي يكي از مهم ترين و قدرتمند ترين بازو هاي اجراي مديريت پسماند در 

شهرها ميباشد. به بيان ديگر سيستم هاي مديرت پسماند بدون رعايت و همكاري شهروندان، تنها در عنوان 

ا نخواهند داشت. به بيان ديگر سيستم هاي تفكيك زباله بهتر است كه سيستم باقي مانده و كارآيي الزم ر

توسط شهروندان در مبدا صورت پديرد، چرا كه اين مسئله براي شهروندان هزينه بر نبوده و به آساني امكان 
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پذير است، حال در نظر داشته باشيد زباله هاي يك شهر بدون تفكيك در منطقه اي جمع شده و هزينه هايي 

صرف جدا سازي انها با حجم زياد موجود ميباشد، چقدر است. به همين دليل ميتوان بيان داشت كه  كه

مشاركت شهروندان به ميزاني كه خود سيستم و پيشرفته بودن سيستم تاثير گذار ميباشد و چه بسا بيشتر، تاثير 

مردم و در نهايت تاثير  گذار است. در همين راستا در مطالعه حاضر به بررسي عوامل موثر بر مشاركت

مشاركت مردم بر مديريت پسماند بررسي شد. در اين ميان عوامل همچون رضايتمندي شهروندان، عوامل 

اجتماعي و همجنين توجه به سالمت ساكنين از مهم ترين عوامل شناخته شده ميباشند. همچنين رسانه ها و 

نقش پررنگي در بهبود سيستم مديريت پسماند دارا نقش تبليغات و فرهنگ سازي رسانه اي نيز به نوبه خود 

ميباشد. فايده مندي و باور به سودمندي سيستم مديريت پسماند نيز يكي از ديگر پارامترهاي مهم ميباشد كه 

به ميزان افزايش اين احساس در شهروندان، سيستم مديريت پسماند بهينه تر و با كيفيت بيشتري انجام 

علق خاطر افراد به منطقه اي كه در ان سكونت دارند و اينكه منطقه خود را جزئي ميشود. همچنين احساس ت

  از زندگي خود بدانند نيز بر مديريت پسماند و بهبود سيستم مديريت پسماند تاثير گذار ميباشد. 

به بيان كلي يكي از مهم ترين مسائل درك شده در راستاي بهبود مديريت پسماند و افزايش كيفيت زندگي 

ساكنين و بهبود شرايط اكولوژيكي شهر ها، استفاده از مشاركت هاي مردمي بوده، در نهايت مشاركت هاي 

  مردمي را ميبايست جلب نمود تا بتوان سيستم هاي مديريت پسماند قوي تري را ايجاد نمود.
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