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 یاریظر بسناست که امروزه  یتیمسائل حائز اهم ازجمله، یطیمحستیز یهایآلودگ ی وت شهریرشد شتابان جمع

 مل زباله وو ح یآورجمع یان چگونگین میرا به خود معطوف کرده است. در ا یریزان شهراز مدیران و برنامه

تواند آثار ینه میبرخوردار است، لذا مشارکت مردمی در این زم یاژهیت ویاز اهمدر مناطق پیراشهری افت آن یباز

 مشارکت نقش لیلتحدر این راستا هدف پژوهش حاضر  .فراوانی به همراه داشته باشد یطیمحستیزمثبت اقتصادی و 

 و ماهیت حاظل به و کاربردی هدف لحاظ به تحقیق اینباشد. می زاهدان شهر پیراشهری مناطق پسماند مدیریت در

 شدهیگردآور( دهمشاه و پرسشنامه) میدانی - اسنادی روش به تحقیق ازیموردن هایداده. است پیمایشی تحقیق، روش

 ،هایبندی شاخصرتبه نتایج .است شدهاستفاده PUA مدل و SPSSافزار اطالعات از نرم لیوتحلهیتجزجهت  .است

(، در مبدأ از الهزب تفکیک هایبرنامه ارائه در مشارکتگیری )مشارکت در تصمیم بعد مشارکت نشان داد: در ابعاد

مشارکت مالی بعد ( و در زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت  یرساناطالع)مشارکت در  ییدمشارکت بعد 

 ابعادبستگی پیرسون بین مقادیر ضریب هم نتایج ( در اولویت قرار دارند.رایگان صورتبههای تفکیکی )تحویل زباله

های مستقل ی متغیر، نشان داد که بین تمامپیراشهری مناطقو مالی( و مدیریت پسماند  ییدگیری، مشارکت )تصمیم

درصد  99مینان داری در سطح اطزاهدان رابطه مثبت و معنی پیراشهری مناطق( با مدیریت پسماند ابعاد مشارکت)

زاهدان اشهری در مناطق پیرکه مشارکت در مدیریت پسماند نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد  همچنینوجود دارد. 

 پیراشهری مناطق درماند شناسایی عوامل مؤثر در مشارکت شهروندان در مدیریت پس منظوربه تیدرنها باشد.مؤثر می

 ، استفاده گردید.PUAاز مدل  زاهدان
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 (مهر و همکارانسعیدی ...)تیرینقش مشارکت در مد لیتحل

 

 مقدمه
های کلیدی در همه جوامع چه شهری و چه روستایی یکی از چالش عنوانبهمحیطی های زیستگیآلودامروزه 

آید، اما در سالیان می حساببه نخوردهدستیکی محیط سالم و اقلیم  عنوانبهروستا همواره  نکهیبااآیند. می حساببه

های تبدیلی و صنعتی در مجاورت روستاها و همچنین ورود فرهنگ مصرفی ها و احداث کارخانهاخیر با ورود فناوری

 (.56: 1396فخرآباد و همکاران، روستایی هستیم)زینتی زیستمحیطاز شهر به روستا شاهد به خطر افتادن 

راستای  در توسعهدرحال و افتهیتوسعه کشورهای در روستایی یهاخانواده خانگی پسماندهای مدیریت صحیح

روند روزافزون دورریز (. Han et al, 2019: 487است) ضروری پایدار توسعه و جامعه سالمت حفظ

 را زیستمحیط حفظ در آن نقش و روستایی  مدیریت پسماندهای به بیشتر توجه به مبرم نیاز روستایی،  پسماندهای

ها میزان و دهیاری (. بر اساس آمار منتشره از توسط سازمان شهرداری1: 1396آستانه و همکاران،  )دربانکندمی توجیه

متفاوت است)صفا،  مختلفگرم برای هر خانوار  روستایی است که در مناطق  500تولید پسماند در جوامع روستایی 

ع شهری بوده و توجه چندانی به مدیریت پسماند در مناطق م(. بحث مدیریت پسماند همواره معطوف به جوا4: 1393

های کاربردی شده که نهایتاً موجب ب عدم اتخاذ تصمیمروستایی پیراشهری صورت نگرفته است که این خود موج

(. مسلماً مسئله 56: 1396فخرآباد و همکاران،  این مناطق شده است)زینتی زیستمحیطزدن انباشت زباله و بر هم

د مجدد کمک شایانی نمای استفادهقابل یهازبالهپذیری های تولیدی، تفکیکتواند به کاهش زبالهمدیریت پسماند می

نیا و همکاران، های مردمی به نحو شایسته استفاده نمود)فهیمیو این امر زمانی قابلیت اجرا دارد که بتوان از ظرفیت

باشد و (. الزمه مدیریت صحیح در جوامع روستایی، جلب مشارکت حداکثری روستاییان در همه مراحل می69: 1392

مشارکت در فرآیند مدیریت پسماند از (. Aberg, 2000بود) مدیریت اصولی پسماند از این قاعده مستثنی نخواهد

های ترین روشو اقتصادی نیکارآفریکی از  عنوانبهطریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ 

نقش  ساکنانگیرد. در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند، پردازشی امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت می

شود، که مدیریت مطلوب خدمات تنها در صورتی عملی می(. 1 :1396نیا و همکاران، دارند)توکلی یرگذاریتأثر بسیا

ها و طرح یریزو چه در برنامه هایگذاراستیسها و یگیرنیز در آن مشارکت داشته باشند، چه در تصمیم ساکنان

 یهاذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت یدرگیر، به عبارتی تعریف جامع مشارکت عبارت است از هاآن یاجرا

ها شریک دهند و در مسئولیت یگروهی یکدیگر را یار یهادستیابی به هدف یانگیزد تا براگروهی که آنان را برمی

ایجاد مشارکت در کشورها،  یالگوی راهبرد(.  Ahmed & Ali, 2006, Bartone & Bernstein, 1993)شوند

کوتاه است که در محدوده جغرافیائی  قدرآنمختلف یکسان نیست و بعد مسافت بین مشارکت سنتی و مشارکت مدرن 

های میالدی، تئوری 1960در دهه  (.Hoornweg & Bhada-Tata, 2012: 24)گنجدمی محله یا روستا، یک

العملی است در برابر آورد. انقالب مشارکت عکس به وجودها انقالب مشارکت را مطرح شد. این تئوری انِیگراانسان

از آن زمان به  و گردندریزی محسوب میدیدگاه سابق که مردم را فراموش کرده بود، مردمی که محور اساسی برنامه

)گلکار، بوده است موردتوجه ریزیهای اصلی در مدیریت و برنامهیکی از پایه عنوانبههای مردمی همواره بعد مشارکت

1387 :98.)  

در  اند کهمشارکت در امر پسماند را موضوع پژوهش خود قرار داده یراتتأث یپژوهشگران داخلی و خارجی زیاد

 روستایی پسماندهای مدیریت ، مشکالت(1399)زاده و همکاران رحیماشاره خواهد شد:  هاآنبه تعدادی از  این بخش
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اند. نتایج ذینفعان پرداخته مشارکت با مدیریت برای مناسب الگوی ، در راستای ارائه(1396سال ) ایران غرب شمال در

، تمام مؤلفه1389های سال تمام روستاها برای مدیریت پسماند متولی مشخصی داشتند. در مقایسه با شاخصنشان داد، 

 جلب هایشیوه به پژوهشی در ،(1396) همکاران و دفخرآبازینتیهای مرتبط با مدیریت پسماند بهبود نسبی یافته بود. 

 بین داد نشان هایافته نتایج. اندپرداخته گرگان شهرستان روستایی مناطق پسماند مدیریت فرایند در مردمی هایمشارکت

 تفکیک هایمزیت از که افرادی و داشته وجود رابطه 01/0 سطح در تولیدی زباله میزان و آموزشی هایدوره برگزاری

(، در پژوهشی به بررسی میزان 1394. خواجه شاهکوهی و همکاران )بودند همکاری به مایل بیشتر داشتند اطالع

هایی مانند نوع شغل، اند. نتایج نشان داد که بین متغیرمشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی شهر مشهد پرداخته

های خانگی رابطه نوع مالکیت با میان مشارکت در مدیریت پسماند ها، جنسیت وسطح تحصیالت، میزان هزینه خانوار

 عمومی مشارکت بر اجتماعی زمینه تأثیرات(، در پژوهشی به بررسی 2021) 1لینگ و همکارانمعناداری وجود دارد، 

 در مشارکت سطح دهدمی نشان نتایجاند. پرداخته چین ،2هانگژودر  خانگی یهازباله تفکیک تشویقی یهابرنامه در

 اساسی تعامل هایافته این. بود باالتر داوطلبانه، هنجارهای با جوامع در اما ،قوی، اجتماعی یهاشبکه دارای ساکنان بین

 بهبود برای اجتماعی نیروهای از استفاده برای را هاییروش و کندمی روشن را اجتماعی تأثیرات و مالی هایانگیزه بین

(، در پژوهشی به بررسی 2020) 3مخارجی باسو و پنجاب کند.می پیشنهاد خانگی یهازباله تفکیک تشویقی هایبرنامه

در قالب پیشرفته  محلی مدیریت" برنامه اند. این پژوهش به تحلیلی پرداختهبمبئدر  جامد پسماند مدیریت در مشارکت

 هایجنبش" برای که کندمی استدالل مقالهپردازد. های مردمی در رابطه به مدیریت پسماند شهری در بمبئی میجنبش

(، در 2014) 4ن و همکارانژ باشد.یکی از مسائل اساسی می شهری پسماند مدیریتمشارکت شهروندان در  "مردمی

های خانواراند. نتایج نشان داد که برای خانوارها در مالزی پرداخته مبدأمزایای تفکیک زباله در  پژوهشی به بررسی

دهند و در مقابل خانواردارای آموزش عالی و دارای درآمد باال و دارای خانه شخصی بیشتر عمل بازیافت انجام می

اند، همچنین مطالعه مذکور با های با سطح آموزش پایین، کمتر بازیافت انجام دادهو خانوار مستأجران، درآمدکمهای 

های بازیافت در سطح محلی و در نظر گرفتن ند برای فعالیتبندی ضرورت ایجاد رویکرد استراتژیک و هدفمجمع

  .داندتر در بازیافت در تمام سطوح را عملی میهای اجتماعی و اقتصادی جامعه، مشارکت فعالزمینه

بحث مدیریت پسماند شهری یک فعالیت جمعی، مبتنی بر نقش مشارکت شهروندی با الگوی متفاوت  کهییازآنجا

های خصوصی و عمومی و در این فرآیند حضور مردمی، ها و بخشها، سازمانها، گروهمبتنی بر مشارکت افراد، خانواده

ردم از آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستاست. لذا که آگاه ساختن م ریانکارناپذواقعیتی  هاآن ییهمدلی و همگرا

های اقتصادی آن کاسته و این تواند تا حد زیادی از هزینهدر مدیریت پسماندهای شهری می هاآنمحیطی، مشارکت 

های اقتصادی نماید. همکاری مردم در فرآیند مدیریت پسماندهای شهری صرفهتر مینکته حضور مردم را پررنگ

(. در این میان 2: 1395خصوصی و مدیریت دولتی به همراه خواهد داشت)اسمعیلی و همکاران، فراوانی را برای بخش 

علمی و عملی مطرح گردیده و اقدامات  صورتبهتوجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها چندی است که در ایران 

های مردمی را باید نتوانسته مشارکت کهچنانآنها رسد این فعالیتاما به نظر می گرفتهانجامخوبی نیز در این راستا 

                                                           
1 - Ling et al 

2 - Hangzhou 
3 - Mukherjee Basu and Punjabi 

4 - Zen et al 
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 انکاررقابلیغاین حقیقتی  (.1 :1396پور، واقعی در اداره امور مدیریت پسماند شهری جذب نماید)عوض صورتبه

وضعیت مطلوب قرار دارد و با  دورازبهاست که نظام مدیریتی مواد جامد شهری در ایران، در شرایط نسبتاً بحرانی و 

 یفائق آمدن بر بسیار منظوربه(. 57 :1394منش، )حاتمیاست داکردهیپتری ر الگوی مصرف ابعاد و زوایای گستردهتغیی

در محل،  یاز مشکالت الزم است که اقدامات جدید بهینه کردن مراحل مختلف مدیریت مواد زائد تولید و نگهدار

، مرکز 41: 1391)تقوایی و همکاران،  صورت گیرد، پردازش و بازیافت و دفن بهداشتی ونقلحمل، یآورجمع

موفقیت آگاهی و  یدر کلیه مراحل مدیریت پسماند یکی از کلیدها(.11 :1392ریزی شهر تهران، مطالعات و برنامه

در محل از اهمیت ویژه برخوردار است که  یباشد. البته این امر مهم در مرحله تولید و نگهدارمشارکت مردمی می

 ,Morrissey & Browne, 2004)است رگذاریتأثو دفع  ونقلحملو  یآوریعنی جمع یبر مراحل بعد بازتاب آن

Zhao, 2009.) 

 350متوسط  طوربهنفر، روزانه  672589در این میان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی معادل 

الی  250گردد. که سرانه هر شهروند زاهدانی تولید ، تن پسماند تولید می127750تن زباله، یعنی ساالنه معادل حدود 

فقدان آموزش اند، ، بخصوص مناطق پیراشهری، که تازه به شهر متصل شدهشهر زاهدان. در باشدگرم زباله می 450

 یهانهی، هزیشهر یزندگ یو قواعد رفتار ینیاز فرهنگ شهرنش یناآگاهکامالً مشهود بوده و  یشهر یفرهنگ زندگ

ت یش مداوم جمعیل کرده است. شهر زاهدان با افزایو ساکنان شهر تحم یط شهریشهر، مح کنندگانادارهرا به  یادیز

 یاجتماع یازهایآن با ن موازاتبهروست و متعدد روبه یهاتیو قوم هافرهنگخردهش یار و افزایت سیثابت و جمع

مربوطه  یهاف سازمانیشتر شده و وظایب مراتببهازها یت، نین وضعیش ایوابسته به آن مواجه است که با گسترش و افزا

داشتن یک برنامه هماهنگ و منسجم در خصوص مدیریت پسماند، تولید نیاز به همکاری و  شود. یتر منیز سنگین

آمیز نخواهد بود. شهروندان زاهدانی این طرح در زاهدان هرگز موفقیتشک بدون همکاری بی مشارکت مردم دارد

های اخیر در شهر زاهدان کارهایی جهت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند به انجام رسیده که در سال

التحصیل فارغ  نفر 35تولید، با حضور  مبدأتوان به کارهای ذیل اشاره کرد: آموزش تفکیکی زباله از از آن جمله می

آموزش چهره به چهره خانوارها در مناطق شهری  صورتبهزیست، نخست در مدارس و سپس بهداشت محیط و محیط

های بازیافت از دیگر مواردی است که این سازمان با جدیت آن را اندازی غرفهانجام شد. راه 1386در سال  زاهدان

شماره یک در خیابان دانشجو و غرفه شماره دو واقع در خیابان جانبازان کند و به همین منظور غرفه بازیافت دنبال می

ها به این غرفه شدهکیتفک صورتبهتوانند پسماندهای خشک را برداری رسید که شهروندان می)تقاطع تربیت(، به بهره

مپوست شده و به کود تن پسماند شهر زاهدان وارد کارخانه بیوک 350تن از  140در حال حاضر روزانه  .تحویل دهند

شود. با توجه به شود و مابقی جهت دفن به محل دفن انتقال و یا تلنبار میبیوکمپوست و کود کمپوست تبدیل می

و  حاصل از رشد کالبدی و رشد مناطق پیراشهری )روستاهای حاشیه شهر(؛ جمعیت شهر زاهدان روزافزونافزایش 

شود و تنها راه برای اینکه بتوان در امر تفکیک و به این حجم زباله شهری افزوده می روزروزبهتغییر رویه مصرف 

 پسماند مدیریت در مشارکت نقشکوشد تا تحقیق می نباشد. لذا ایکاهش زباله موفق بود مشارکت شهروندان می

اصلی  سؤالمشخص برای پاسخ به این  طوربهتحقیق حاضر  رونیازازاهدان را بررسی نمایید.  شهر پیراشهری مناطق

 زاهدان در ابعاد مختلف چگونه است؟  پیراشهری مناطق پسماند مدیریت در مشارکت است که، سطح شدهانجام
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 شناسیروش
 اطالعات، توصیفی و تحلیلی است.و تحلیل هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری  ازلحاظپژوهش حاضر 

اقدام شده است. در  هاآنی اطالعات و تجزیه و تلفیق انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیه منظوربه

است. در  شدهپرداختههای اینترنتی ها، نقشه و سایتی اسنادی به گردآوری اطالعات از کتب، نشریات، آمارنامهمرحله

حاشیه شهر  روستایی 5ساکنان روستاهای پیراشهری )شامل  از و پرسش مرحله اخذ اطالعات میدانی، ضمن مشاهده

، اطالعات هانامهپرسشاز طریق پر کردن  آباد و محمدآباد(،زاهدان( )گاوداران، سیادک، محمدآباد عابدزاده، حاجی

رگرسیون(  وهای پیرسون )آزمون SPSSر افزا، از نرمآمدهدستبهاطالعات  لیوتحلهیتجز جهت است. اخذشدهالزم 

ای از مجموعهاست. این مدل  شدهپرداخته PUAاز مدل  مختصر مروربهدر ادامه نیز  است. شدهاستفاده  1PUAو مدل 

ها، توان مردم محلی از طریق این روش کهیطوربه، ردیگیبرمها و رفتارهای گوناگون و متنوع را در ها، روشرهیافت

های خود زندگی و شرایط خود بهبود بخشیده، تا حدی که بتوانند بر اساس تحلیلهای خود را در بازگو گردن واقعیت

(. 21، 1388اصل، ریزی نموده، عملیات مربوطه را به اجرا درآورده و نتایج آن را ارزیابی کنند)حنیفیشخصاً برنامه

 باشد:زیر می صورتبهمراحل روش 

 
گاوداران، حاشیه شهر زاهدان( ) روستایی 5پیراشهری )شامل ساکنان مناطق  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل

ا استفاده از فرمول حجم نمونه ب باشد.نفر( می 2460آباد و محمدآباد(، با جمعیت )سیادک، محمدآباد عابدزاده، حاجی

بخش اول، به  پرسشنامه در سؤاالتاست  ذکرقابلهمچنین  .شدنفر تعیین  332تعداد ، 5/0و سطح خطای  کوکران

در است.  شدههپرداختهای استنباطی پژوهش دهندگان پرداخته و در بخش دوم، یافتهشناختی پاسخهای جمعیتویژگی

 در کت)مشار مؤلفه 3از  زاهدان پیراشهری مناطق در پسماند مدیریت در مشارکت این پژوهش جهت بررسی نقش

 مشارکت مؤلفهدارند. هایی نیز برخوراز گویه هامؤلفهاز این  هرکدامگیری، مشارکت یدی و مشارکت مالی( که تصمیم

گویه  5ی، مشارکت مال مؤلفه تیدرنهاگویه و  6یدی نیز دارای  مشارکت مؤلفهگویه و  4گیری دارای تصمیم در

در تحقیق و  شدهییشناسا یهامؤلفهامه مذکور بر پایه پرسشن کهییازآنجااست  ذکرقابلهمچنین . (1باشند. )جدول می

 عنوانبهنفر  20اد گیری هدفمند تعداست، و بر اساس نمونه شدهفراهمنظران، کارشناسان و متخصصان دیدگاه صاحب

یین پایایی پرسشنامه شود. همچنین جهت تعمی دیتائشدند، بنابراین روایی صوری پرسشنامه  دهیگردجامعه نمونه انتخاب 

 ذکرقابلپایایی قابل قبولی است. همچنین  دهندهنشانو  آمدهدستبه 832/0که  شدهاستفادهاز آماره آلفای کرونباخ 

، مالحظه امر ونقلحملآوری و )ایجاد فرهنگ تولید کمتر، جمع مؤلفه 5است، پرسشنامه مدیریت پسماند؛ شامل 

هایی نیز مطرح نیز گویه هامؤلفهباشد که برای هر یک از سازی فناوری دفع و آموزش بهداشت( میینهبازیافت، به

یده شد که به ترتیب برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گرد منظوربه(. در ادامه نیز 2گردید. جدول )

-(، بهینه821/0بازیافت ) (، مالحظه امر798/0) ونقللحمآوری و (، جمع871/0)ایجاد فرهنگ تولید کمتر ) یهامؤلفه

پایایی  دهندهنشان آمدهدستبهو مقدار آلفای کرونباخ  آمدهدستبه(، 867/0سازی فناوری دفع و آموزش بهداشت )

 باشد.می قبولقابل
 

                                                           
1 - Participatory Urban Appraisal Model 
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 های مورد ارزیابی در پژوهشو گویه هامؤلفه .1جدول
 مؤلفه گویه

گیریتصمیم در مشارکت به مسئولین مبدأهای تفکیک زباله از برنامهمشارکت در ارائه   

 یابی محل دفن زبالهمشارکت در مکان

  زیستمحیطهای و سمینارها حفظ مشارکت در کارگاه

یید مشارکت پسماند ونقلحملمشارکت در   

 مبدأمشارکت در امر بازیافت از 

 یامحلهکارگروه  صورتبهنیروی انسانی و کارگر،  نیتأممشارکت در 

 در امر مدیریت پسماند ساکنانمشارکت در آموزش سایر 

  زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیز یرساناطالعمشارکت در 

  پیراشهریدر سطح مناطق  یهای آموزشایجاد و تقویت ایستگاه

 مالی مشارکت زباله یآورکمک به کاهش هزینه برای جمع

 عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند موقعبهپرداخت 

 رایگان صورتبه تفکیکی هایزباله تحویل

 مناطق پیراشهریهای بازیافت زباله در غرفهدر ایجاد مشارکت 

 برداری مدیریت پسمانددر ایجاد و بهره یگذارهیسرما

 1400 ،تحقیق منبع: نتایج

 

 های مدیریت پسماندو گویه مؤلفه .2جدول

 گویه مؤلفه

 فرهنگ تولید ایجاد

 کمتر

 توسط افراد به زباله تولید کاهش یهاروش آموزش-2 صحیح مصرف فرهنگ یریگشکل راستای در جامعه افراد آگاهی سطح بردن باال -1

 آگاهی سطح ارتقای - 4 زباله تولید کاهش راستای در شهری خانوارهای در صحیح مصرف فرهنگ ایجاد - 3 شهرداری خدمات سازمان

 شهری خانوارهای در خشک و تر یهازباله جداسازی فرهنگی یریگشکل -5 صحیح مصرف فرهنگی ٔ  نهیدرزم زنان

 و یآورجمع

 ونقلحمل

 منزلهبه شهری یهازباله با خطرناک و سمی یهازباله تداخل از جلوگیری- 2 جامد زائد مواد موقع سر و منظم و سیستماتیک یآورجمع -1

 نیمه پسماند مناسب ونقلحمل و یآورجمع -4( مخازن محل)جامد زائد مواد یآورجمع مشخص محل وجود - 3 آلی کود کیفیت بهبود

 زباله ونقلحمل و یآورجمع زمان در شهر سطح در شیرابه ریزش از جلوگیری – 5 هاخانههیتصف به( فاضالب و لجن)جامد

 امر مالحظه

 بازیافت

 مواد تبدیل و بازیافت یهابرنامه در مردم همکاری - 2 داخلی تولیدشده کاالهای بازیافت قابلیت ٔ  نهیدرزم دولت اجرایی یهااستیس – 1

 - 5 مبدأ از مواد تفکیک ٔ  نهیدرزم مناسب تبلیغات یریکارگبه – 4 شهرداری توسط محل در جامد زائد مواد بازیافت ایستگاه ایجاد - 3

 وارداتی کاالهای بازیافت قابلیت بر دولت مستقیم نظارت

 یسازنهیبه

 دفع فناوری

 - 3 دفن محل به پسماند مستقیم حمل فعالیت با مرتبط پیشرفته یهایفناور - 2 کمپوست صنعت ٔ  نهیدرزم نوین فنّاوری از استفاده - 1

 آلودگی کاهش فرایند در روزبه فناوری یریکارگبه – 4 سطحی یهاآب به صنعتی و انسانی زائدات تخلیه از جلوگیری با مرتبط یهایفناور

 هاآن ظرفیت تکمیل از پس پسماندها بازیافت و دفع با مرتبط تأسیسات - 5 سوزها زباله یسوززباله از ناشی

 یهاتیفعال انجام ای بر مردم به کمک و انگیزه ایجاد - 2 همگانی یهارسانه طریق از مردم بهداشتی اطالعات و آگاهی سطح بردن باال -1 بهداشت آموزش

 نسبت عمومی آگاهی سطح بردن باال - 4 جامد زائد مواد بهداشتی مسائل ٔ  نهیدرزم مردم به گروهی آموزش یهاروش اجرای- 3 بهداشتی

 اطالعات و آگاهی سطح بردن باال جهت در همگانی یهارسانه از مناسب استفاده - 5 جامد زائد مواد تولید ازجمله زیستمحیط مسائل به

 مردم بهداشتی

 1400 ،منبع: نتایج تحقیق

 

شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و نزدیک مرز ایران و کشورهای افغانستان و پاکستان 

شرق به کشور قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان زاهدان است. این شهرستان از شمال به شهرستان زابل، از شمال

غرب به شهرستان ایرانشهر، از شرق به ن کرمان، از جنوبغرب به استان خراسان، از غرب به استاافغانستان، از شمال

کیلومترمربع و  36581شود. وسعت شهرستان زاهدان شرق به شهرستان خاش محدود میکشور پاکستان و از جنوب
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ثانیه شرقی و عرض  25دقیقه و  51درجه و  60موقعیت شهر زاهدان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی 

شهر زاهدان طبق  .متر است 1378ثانیه شمالی قرار دارد. ارتفاع شهر از سطح دریا  45دقیقه و  30درجه و  29یی جغرافیا

 فعالیت و جمعیت از مشخصی مقدار وسعت، بر عالوه مناطق یک از و هر شدهمیتقسمنطقه شهری  5به  ماتیتقسآخرین 

)سالنامه آماری استانداری سیستان باشدنفر می 672589به  95سال  دراست. جمعیت شهر زاهدان  انددادهیجا خود در را

حاشیه شهر زاهدان( )گاوداران، سیادک،  روستایی 5(. در این پژوهش روستاهای پیراشهری )شامل 1398و بلوچستان، 

 ٔ  نهیدرزم(. همه این روستاها 1است. )شکل  قرارگرفته یموردبررسآباد و محمدآباد(، محمدآباد عابدزاده، حاجی

نسبت به شهر زاهدان تحت نظر مدیریت پسماند شهر زاهدان  هاآنمدیریت پسماند با توجه شرایط کالبدی و فاصله کم 

 باشند.می

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت .1شکل

 1400منبع: نگارندگان،  

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفی الف( یافته

 مناطقنقش مشارکت در مدیریت پسماند میزان از  آمدهدستبههای توصیفی تحقیق، بر اساس اطالعات بر طبق یافته

گویان بیشتر مربوط به مردان با نفر بوده است، تعداد پاسخ 332که بر اساس فرمول کوکران تعداد زاهدان  پیراشهری

سن به  ازلحاظ موردمطالعهه است. همچنین افراد ( بود66/15نفر ) 52( بوده و تعداد پاسخگویان زنان 34/84نفر ) 280

بندی شده است. با توجه به سال تقسیم 65تا  55سال و در نهایت  55تا  35سال،  35تا  26سال،  25تا  15گروه سنی  5

 (55/63نفر بوده که حدود ) 211سال است که شامل  55تا  35بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  آمدهدستبهنتایج 

نفر و  21سال با مقدار فراوانی  65تا  55را به خود اختصاص داده است و کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه سنی 

گروه زیردپیلم، دیپلم،  4، افراد در موردمطالعهباشد. افزون بر این، در ارتباط با میزان تحصیالت افراد ( می32/06)

است. بر اساس نتایج بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به گروه  شدهیبندطبقهو باالتر  سانسیلفوق تیدرنهالیسانس و 

نفر و حدود  33با فراوانی  پلمید ریزباشد و کمترین میزان مربوط به گروه (، می11/52نفر و ) 173لیسانس با تعداد 

 ( است.94/09)
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 زاهدان مناطق پیراشهریبررسی سطح انواع مشارکت در مدیریت پسماند  

برخی  ٔ  نهیدرزمو مالی  ییدگیری و توان بیان داشت، که مشارکت در تصمیم( می3بر اساس اطالعات جدول ) 

اند. این مطلب بیانگر آن است که برای رسیدن های متوسط به باال، درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهها، مرتبهمتغیر

و  ییدگیری، ریزان بایستی به توسعه مشارکت در تصمیمبرنامه، زاهدان پیراشهری مناطقبه سطح مدیریت پسماند در 

 (3به هدف افزایش توسعه شهر زاهدان دست یابند. همچنین در جدول ) تیدرنهاای مبذول دارند، تا مالی توجه ویژه

متعلق به گیری رتبه یک است، در مشارکت تصمیم شدهدادهها رتبه ضریب تغییر نیز محاسبه و بر اساس آن به متغیر

 یرساناطالعرتبه یک متعلق به )مشارکت در  یید( و در مشارکت مبدأ از زباله تفکیک هایبرنامه ارائه در مشارکت)

تفکیکی  یها(، در مشارکت مالی رتبه یک متعلق به )تحویل زبالهزیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت 

در دنیای پیچیده و پرمسئله کنونی مدیریت خدمات شهری به واسطه ارتباط با تمامی جنبه باشد.می (رایگان صورتبه

باشد. مدیریت مطلوب خدمات شهری بیشتر های فردی و جمعی زندگی شهروندان جزء مسائل مهم انسان شهرنشین می

خود بکوشند. مدیریت مطلوب توانند برای بهبود شرایط زندگی می ساکنانآورد که در آن ای را فراهم میزمینه

ها و گیرینیز در آن مشارکت داشته باشند، چه در تصمیم ساکنانشود که خدمات شهری تنها در صورتی عملی می

شود که مشاهده می موردمطالعه. در بسیاری از مناطق هاآنها و اجرای ریزی طرحها و چه در برنامهگذاریسیاست

های حلبی ریخته و جلو درب های پالستیکی و یا پیتاخل کیسه پالستیکی یا درون سطلهای خود را در دزباله ساکنان

 هاآنها و یا کیسه پالستیکی را در وسایل نقلیه تخلیه کرد و ها و پیتدهند. سپس کارگران محتوای سطلقرار می منازل

آوری بر اساس امکانات و شرایط جمع است که فواصل زمانی ذکرقابلکنند. همچنین را به محل دفن زباله منتقل می

 باشد.ای یک روز متغیر میروزانه تا هفته صورتبهمحلی و میزان زباله ممکن است 

 مناطق پیراشهریبررسی سطح انواع مشارکت در مدیریت پسماند .3جدول
 رتبه ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار گیریهای مشارکت در تصمیممتغیر عالمت اختصاری ردیف

 گیریمشارکت در تصمیم

1 C1 1 156/0 32/14 432/2 به مسئولین مبدأهای تفکیک زباله از مشارکت در ارائه برنامه 

2 C2 4 177/0 32/15 421/2 یابی محل دفن زبالهمشارکت در مکان 

3 C3 3 168/0 21/14 432/2  زیستمحیطهای و سمینارها حفظ مشارکت در کارگاه 

 ییدمشارکت 

5 C5  6 176/0 77/34 321/4 پسماند ونقلحملمشارکت در 

6 C6  4 137/0 44/33 432/6 مبدأمشارکت در امر بازیافت از 

7 C7  5 165/0 12/16 321/3 یامحلهکارگروه  صورتبهنیروی انسانی و کارگر،  نیتأممشارکت در 

8 C8  3 123/0 54/15 432/1 در امر مدیریت پسماند ساکنانمشارکت در آموزش سایر 

9 C9  1 101/0 43/15 543/1  زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت  یرساناطالعمشارکت در 

10 C10 2 108/0 43/15 543/1  پیراشهریدر سطح مناطق  یهای آموزشایجاد و تقویت ایستگاه 

 مشارکت مالی

11 C11 2 164/0 43/16 942/2 زباله یآورکمک به کاهش هزینه برای جمع 

12 C12  4 176/0 32/14 432/2 عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند موقعبهپرداخت 

13 C13 1 153/0 43/18 456/3 رایگان صورتبه تفکیکی هایزباله تحویل 

14 C14  3 213/0 33/15 721/2 مناطق پیراشهریهای بازیافت زباله در سطح غرفهدر ایجاد مشارکت 

15 C15 5 174/0 04/12 021/2 برداری مدیریت پسمانددر ایجاد و بهره یگذارهیسرما 

 1400 ،منبع: نتایج تحقیق
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 زاهدان پیراشهری مناطقانواع مشارکت در مدیریت پسماند  ریتأثشناسایی و تحلیل 

 هامؤلفهمشارکت و مدیریت پسماند، الزم دانسته شد به بررسی نرمال بودن  یهامؤلفهدر ابتدا قبل از ارتباط بین 

باشد اسمیرونوف حاکی از این واقعیت می -از آزمون کولموگروف آمدهدستبه(، نتایج 4پرداخته شد. مطابق جدول )

دهد، مقدار ( نشان می4درجدول ) آمدهدستبهباشند. نتایج مشارکت از توزیع نرمال برخوردار می یهامؤلفهکه همه 

درصد توزیع  95( است؛ بنابراین در سطح معناداری 05/0تر از مقدار خطا )ها بزرگسطح معناداری در همه شاخص

 این نمونه نرمال است. 

 

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف.4جدول 
 گیرینتیجه آماره کولموگروف اسمیرونوف میزان خطا سطح معناداری شاخص

 نرمال 134/1 05/0 245/0 به مسئولین مبدأهای تفکیک زباله از در ارائه برنامه مشارکت

 نرمال 144/1 05/0 331/0 یابی محل دفن زبالهمشارکت در مکان

 نرمال 103/1 05/0 289/0  زیستمحیطهای و سمینارها حفظ مشارکت در کارگاه

 نرمال 213/1 05/0 221/0 پسماند ونقلحملمشارکت در 

 نرمال 311/1 05/0 314/0 مبدأمشارکت در امر بازیافت از 

 نرمال 109/1 05/0 274/0 یامحلهکارگروه  صورتبهنیروی انسانی و کارگر،  نیتأممشارکت در 

 نرمال 112/1 05/0 215/0 در امر مدیریت پسماند ساکنانمشارکت در آموزش سایر 

 نرمال 131/1 05/0 227/0  زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت  یرساناطالعمشارکت در 

 نرمال 134/1 05/0 245/0  پیراشهریدر سطح مناطق  یهای آموزشایجاد و تقویت ایستگاه

 نرمال 134/1 05/0 365/0 زباله یآورکمک به کاهش هزینه برای جمع

 نرمال 154/1 05/0 234/0 عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند موقعبهپرداخت 

 نرمال 131/1 05/0 228/0 رایگان صورتبه تفکیکی هایزباله تحویل

 نرمال 156/1 05/0 276/0 مناطق پیراشهریهای بازیافت زباله در سطح غرفهدر ایجاد مشارکت 

 نرمال 143/1 05/0 288/0 برداری مدیریت پسمانددر ایجاد و بهره یگذارهیسرما

 نرمال 144/1 05/0 267/0 در امر مدیریت پسماند ساکنانمشارکت در آموزش سایر 

 نرمال 156/1 05/0 266/0  زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت  یرساناطالعمشارکت در 

 نرمال 113/1 05/0 254/0  پیراشهریدر سطح مناطق  یهای آموزشایجاد و تقویت ایستگاه

 نرمال 123/1 05/0 224/0 زباله یآورکمک به کاهش هزینه برای جمع

 نرمال 131/1 05/0 241/0 عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند موقعبهپرداخت 

 نرمال 112/1 05/0 276/0 رایگان صورتبه تفکیکی هایزباله تحویل

 نرمال 121/1 05/0 244/0 مناطق پیراشهریهای بازیافت زباله در سطح غرفهدر ایجاد مشارکت 

 نرمال 112/1 05/0 241/0 برداری مدیریت پسمانددر ایجاد و بهره یگذارهیسرما

 1400،منبع: نتایج تحقیق

 

 مناطق پسماندو مالی و مدیریت  ییدگیری، های مشارکت در تصمیممتغیر یهامؤلفهدر مطالعه همبستگی بین 

( با هامؤلفههای مستقل )تمامی متغیر ، بررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بینزاهدان پیراشهری

درصد وجود دارد. ماتریس  99داری در سطح اطمینان زاهدان رابطه مثبت و معنی پیراشهری مناطق پسماندمدیریت 

گیری، افزایش مشارکت در تصمیم ریتأثدر سنجش میزان  مورداستفادههای های مستقل با متغیرهمبستگی بین متغیر

 ( آمده است.5ریت پسماند شهری در )جدول ، مالی در مدییید
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 مناطق پیراشهری نتایج تحلیل همبستگی بین انواع  مشارکت در مدیریت پسماند  .5جدول
 نوع ضریب همبستگی r p متغیر وابسته مشارکت  یهامؤلفه

  به مسئولین مبدأهای تفکیک زباله از مشارکت در ارائه برنامه

 

 

 

 

 

مدیریت پسماند 

 شهری

432/0 001/0  

 

 

 

 

 

 پیرسون

 001/0 654/0 یابی محل دفن زبالهمشارکت در مکان

 001/0 412/0  زیستمحیطهای و سمینارها حفظ مشارکت در کارگاه

 001/0 321/0 پسماند ونقلحملمشارکت در 

 000/0 509/0 مبدأمشارکت در امر بازیافت از 

 000/0 478/0 یامحلهکارگروه  صورتبهنیروی انسانی و کارگر،  نیتأممشارکت در 

 000/0 453/0 در امر مدیریت پسماند ساکنانمشارکت در آموزش سایر 

 001/0 678/0  زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزمعضالت  یرساناطالعمشارکت در 

 000/0 502/0  پیراشهریدر سطح مناطق  یهای آموزشایجاد و تقویت ایستگاه

 001/0 511/0 زباله یآورکمک به کاهش هزینه برای جمع

 000/0 478/0 عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند موقعبهپرداخت 

 001/0 421/0 رایگان صورتبه تفکیکی هایزباله تحویل

 000/0 531/0 مناطق پیراشهریهای بازیافت زباله در سطح غرفهدر ایجاد مشارکت 

 001/0 432/0 برداری مدیریت پسمانددر ایجاد و بهره یگذارهیسرما

 1400منبع: نتایج تحقیق،

 

متغیر وابسته و مشارکت )تصمیم عنوانبه زاهدان پیراشهری مناطق پسماندمدیریت  یهامؤلفهدر تحلیل رگرسیون، 

توان بیان ( می6وارد تحلیل شدند. با استفاده از جدول ) گامبهگامهای مستقل به شیوه متغیر عنوانبه، مالی( ییدگیری، 

مناطق مدیریت پسماند  یهامؤلفهدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 95 شدهلیتعدداشت که بر اساس ضریب تعیین 

متغیر در معادله رگرسیون باقی ماندند  15شود و پس از پنج گام متوالی، تبیین میمشارکت  مؤلفه لهیوسبه( پیراشهری

 دار بودن رگرسیوندار شد که حاکی از معنیدرصد اطمینان معنی 99در سطح  087/398برابر با  Fکه مقدار آماره 

 .هست

 

 پیراشهری مناطقمستقل در تبیین واریانس متغیر مدیریت پسماند  یهامؤلفهضرایب .6جدول
چندگانه ضریب همبستگی  وابستههای متغیر

(R ) 

 شدهلیتعدضریب تعیین  ( R2ضریب تعیین )

(R2Adj ) 

 466/0 487/0 478/0 ایجاد فرهنگ تولید کمتر

 467/0 512/0 553/0 ونقلحملآوری و جمع

 512/0 551/0 564/0 مالحظه امر بازیافت

 478/0 511/0 532/0 سازی فناوری دفعبهینه

 465/0 500/0 489/0 آموزش بهداشت

 1400منبع: نتایج تحقیق،

 

-زاهدان می پیراشهری مناطقنتایج حاصل از این مطالعه بیانگر مؤثر بودن مشارکت در مدیریت پسماند  درمجموع

باشد. با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه موفقیت اجرای طرح مدیریت پسماند به میزان زیادی مستلزم تعهد 

پیامد ٔ  نهیدرزمباشد، ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش نسبتاً تخصصی به این امر میو مشارکت شهروندان نسبت 

و رفتار پایدار )شامل کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد و بازیافت  یطیمحستیزهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و 
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های پایداری هستند که راهکار هازجملها زباله در منطقه( و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدیریت و تفکیک پسماند

زاهدان از سوی  پیراشهری مناطق، حمایت و تقویت رونیازارا در این زمینه تضمین خواهند کرد.  ساکنانمشارکت 

گذاری پربازده برای جامعه به ها به شهروندان هر منطقه، نوعی سرمایهارائه این قبیل آموزش منظوربهمدیران شهری 

ها ها بر دانش، نگرش و عملکرد مدیریت پسماند، عالوه بر کارگاهبودن آموزش یرگذاریتأثجه به آید، با توشمار می

های ها و بنربا طراحی و نصب پوستر یرساناطالعشود، زاهدان برگزار می پیراشهری مناطقهای آموزشی که در و دوره

میزان پسماند، آموزش مصرف صحیح و اصولی و هایی با محتوایی همچون وضعیت کنونی آموزشی و انتشار بروشور

 ساکنانسازی و افزایش مشارکت های کاهش تولید پسماند و آموزش مدیریت و تفکیک آن، منجر به فرهنگراهکار

ترین روش آموزش و تفهیم مطلوب درواقعدر راستای تحقق مدیریت پسماند و بهبود مناسبات اجتماعی خواهد شد. 

های مختلف و مدیران است که از طریق ذیری، آموزش توسط متخصصان و کارشناسان حوزهپمعنای عمیق مشارکت

ها را کودکان و نوجوانان این آموزش خصوصبهتوانند به اقشار اجتماعی جامعه های آموزشی منطبق با اهداف میابزار

ه دشود که آنان با شالوامکان مهیا میآموز و دانشجو، این به قشر دانش الزمهای با انتقال آموزش چراکهارائه کنند 

متعهد،  انسان عنوانبههای دیگر آگاه شوند و با آگاهی کامل آشنا و از وظایف شهرداری و سایر نهاد این مناطقاصلی 

 ذکرقابلپذیری را بیاموزند. همچنین های اصلی مشارکتو ابزار گرفتهبرعهدهمسئولیت خود را نسبت به جامعه و شهر 

های اخیر، به علت ایجاد بستری مناسب در جامعه برای جلب در سال یطیمحستیز نهادمردم یهااست، تعداد سازمان

است. اما باید توجه  افتهیشیافزا زیستمحیطهای مردمی و فعالیت جامعه مدنی و روند رو به رشد تخریب مشارکت

 ازجملهنیست.  توجهقابلها ، رشد کیفی این سازمانیطیمحستیز نهادمردمهای افزایش تعداد سازمان باوجودداشت 

 مناطقهای مردمی در آن مشارکت تبعبهمحیطی و زیست نهادمردمهای هایی که موجب گردیده سازمانچالش

، ضعف در تعامل و برقراری ارتباط با سایر NGOsتوان به تخصصی بودن روبرو باشد، می باقوتزاهدان  پیراشهری

 .باشد، قوت در مستندسازی و ارائه تجربیات موفق مینهادمردمهای سازمان

 
 PUAدر مدیریت پسماند با استفاده از مدل  زاهدان پیراشهری ساکنان مناطقشناسایی عوامل مؤثر در مشارکت 

که جامعه نمونه برای  ردیگیبرمهای گوناگون و متنوع را در ها و رفتارها، روشای رهیافت، مجموعهPUAمدل 

جامعه  عنوانبهنفر  17گیری هدفمند تعداد بر اساس نمونه کهیطوربه، کندمطرح نمودن اظهارات خود در مشارکت می

های فرهنگی جهت تشکیل باشد: به دلیل محدودیتمراحل روش به این صورت مینمونه انتخاب گردیده شدند. 

و بررسی قرار داده، در ادامه خود اعضا  موردبحثرا با یکی از اعضای نمونه  ازیموردنجلسات بحث، ابتدا اطالعات 

را به اطالع اعضای جلسه رسانده و در مرحله آخر به ترسیم  ازیموردن، اطالعات دهیدآموزشجلسه تشکیل داده و فرد 

وه انتخاب محل تشکیل اند. الزم به ذکر است نحکروکی و اظهار مشکالت مدیریت پسماند از دیدگاه خود پرداخته

 دند.ش، مساجد این روستاها که محل اصلی تجمع هستند انتخاب تصادفی ساده بوده و سعی شده است صورتبهجلسات 

در  زاهدان پیراشهری مشارکت ساکنان مناطقدر زیر توضیحات حاضرین در خصوص هر یک از عواملی که در 

 مدیریت پسماند تاثیر دارد، آمده است.

 پسماند مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکناننظر حاضرین در رابطه با عامل آموزش مؤثر در مشارکت  الف:

برای تقلیل تولید مواد  یطیمحستیزهای آموزش یکی از ارکان مهم باال بردن سطح آگاهی جامعه هست. آموزش
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ریزان امری مهم و دشوار است. برنامه زاهدان اشهریپیر مناطقزائد و فراتر از آن تفکیک مواد زائد و بازیافت مناسب در 

کنند و این در درازمدت نمود پیدا می یطیمحستیزهای و متولیان زاهدان بایستی بر این باور باشند که ثمرات آموزش

بسیاری  و همچنینتالش گردیده شد در شهر زاهدان  است، در حال حاضر، ذکرقابلخواهد بود.  تیبااهممسئله بسیار 

متولیان  رمستمریغشیشه و کاغذ در بین مردم رواج یابد ولیکن پیگیری و نظارت  مبدأتفکیک از  پیراشهری، مناطقاز 

 اند:های ذیل را در این زمینه پیشنهاد دادهبسیاری از حاضرین جلسه، راهکار بیترتنیابهامر در این شهر قوی نیست. 
های عمومی در مورد طرح مدیریت پسماندها و بیان اهداف و بیان اهمیت ر مکانترتیب دادن سمینار، برنامه و جشن د -

 ازجملهتواند های عضویت و جلب مشارکت مخاطبین نیز میو اقتصادی بازیافت و ارائه فرم یطیمحستیزبهداشتی، 

 های موفق در جلب مشارکت باشد. راهکار

های آموزشی برای از بازیافت و برگزاری نمایشگاه دشدهیتولهای ثابت و سیار عکس و محصوالت برپایی نمایشگاه -

 ها.کودکان و استفاده از خالقیت کودکان در گسترش فرهنگ بازیافت در خانواده

ها از نحوه تولید کمپوست و آموزش مردم کشاورزان و باغداران و صاحبان غذاخوری خصوصبهبازدید اقشار مردم  -

 انگی به کمپوست.تر خ هایجهت تبدیل مواد زائد

 توسعه نگرش مصرف پایدار )کاهش تولید، استفاده مجدد، بازیافت( -

 تغییر عادات مردم )ترغیب به مصرف سبز( -

گیری از دخالت مردم در امور مربوط و بهره مبدأنظر حاضرین در رابطه با عامل نهادینه کردن طرح تفکیک در  ب:

 پسماند مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکنانبه مدیریت مؤثر در مشارکت 

گیری از و بهره مبدأهای مناسب جهت کاهش دفن زباله، نهادینه کردن طرح تفکیک در امروزه یکی از راهکار

، ساکنانهای مشارکت است که یکی از خصلت پسماندو دخالت آنان در امور مربوط به مدیریت  ساکنانمشارکت 

گردد. یعنی مشارکت از سوی مردم آغاز و از طرف مسئولین مربوط هدایت میمشارکت فعال و خودانگیخته است. 

ها است. از دیدگاه حاضرین جلسه یکی های خانگی نیز از این نوع مشارکتآوری زبالهمشارکت در تفکیک و جمع

اعتماد افراد به سخنان و عدم مدیریت پسماند دارد،  ٔ  نهیدرزم هاآنهای از موارد مؤثر در جلب و هدایت مشارکت

بسیاری از مسئولین  به دالیل سیاسی و...مناطق پیراشهری  خصوصبهعملکرد مسئولین زاهدان است. در شهر زاهدان 

کنند. از دیدگاه مدیریت پسماند شهری دور می ازجملههای توسعه و اجرایی مردم را از فرایند اجرای بسیاری از طرح

مسئولین( در حد پایینی قرار دارد،  خصوصبهشهری که اعتماد مردم نسبت به یکدیگر ) بسیاری از افراد جلسه، در

های مناسب فراهم گردد تا افراد توان مشارکتی در مدیریت پسماند از سوی آنان صورت گیرد. لذا باید زمینهچطور می

گیری امور توسط خود یابند و به دستهای مسئولین پیوسته همکاری کنند، کامالً آگاهی از نظرات و اعتقادات و بینش

را برای بهبود زندگی خود جامعه مفید بدانند و با مسئولین همکاری همیشگی داشته باشند. به عبارتی تقویت و تحکیم 

و  سؤاالتمختلف چون عمل به تعهدات، پاسخگویی به  یهادر این امر، از راه مدیرت متولیو  ساکناناعتماد بین 

و باال بردن  شدهارائهرسانی در مورد خدمات اطالع تیدرنهاو  موقعبهادات، ارائه خدمات مناسب و رسیدگی به پیشنه

 پذیر خواهد بود.آگاهی مردم و... امکان

 مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکنانرسانی مؤثر در مشارکت نظر حاضرین در رابطه با عامل اطالع ج:

 پسماند
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 زیستمحیطمربوط به مدیریت پسماند که به  بر میزان مشارکت آنان در فعالیت ساکنانباالی اعتماد  ریتأثبا توجه به 

رسانی مناسب درباره اهداف طرح و شهری ارتباط دارد، ضروری است عالوه بر انعکاس تعهد عملی کارکنان، اطالع

های آموزشی درباره مدیریت و پخش برنامهها از طریق رسانه یرساناطالع چراکهضرورت گیرد  آمدهدستبهنتایج 

ای از زمان قرار داریم که )به دارد. ما امروزه در برهه ریتأث ساکنانپسماند یکی دیگر از عواملی است که در مشارکت 

... نقش بسیار مهمی دارند. بر  سازی؛ تغییر بینش و آگاهی مردم وها در آگاهتعبیر مک لوهان، دهکده جهانی(، رسانه

هایی درباره ها و فیلمپوشیده نیست، بنابراین با تهیه و پخش برنامه کسچیهها بر ناپذیر رسانهین مبنا نقش اجتنابا

های حائز اهمیت است. از دیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه، با رسانه در مدیریت پسماند، امروزه کامالً ساکنانمشارکت 

توان درباره خصوص اهمیت زاهدان می پیراشهری مناطقمکن برای همه مردم ترین زمان مدیداری و شنیداری در کوتاه

رسانی داشت، تا از این طریق مردم به اهمیت های اقتصادی و... مدیریت پسماند اطالع، صرفهیطیمحستیزبهداشتی، 

 شان در جامعه و اطمینان از ثمربخش بودن مشارکتشان واقف شوند.و جایگاه مشارکت

 پیراشهری مناطق ساکنانمندی و باور به سودمندی( در مشارکت ین در رابطه با عامل مؤثر )فایدهنظر حاضر د:

 پسماند. مدیریت در زاهدان

در مدیریت پسماند مؤثر است. در  ساکنانمندی و باور به سودمندی عامل مؤثر دیگر است که در مشارکت فایده

سازند در اجرای یک طرح یا فعالیتی با یکدیگر همکاری نمایند که خود را هر شرایطی افراد زمانی خود را متقاعد می

و  ترباارزشمنفعتی به همراه داشته باشد و نتیجه کنش برای فرد  هاآندر آن طرح شریک بدانند، یعنی همکاری برای 

ان بازیافت باید برای بیشتر از ضرر باشد. از دیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه، شهرداری و سازم آمدهدستبهسود 

پول و کاالی  نقداً تشویق و جلب مشارکت، مردم را در سود بازیافت و پسماند شریک و یا در مقابل مواد تفکیکی 

تواند می در امر مدیریت پسماند کنندهمشارکتساکنان بارزشی را تقدیم مردم کند و یا با برگزاری جشن و تجلیل از 

های مشارکت است )و شاید از نشانه ینهای غیرمادی و نمادترام و...( را که از نشانه، احدیتائقضیه ارزش که )شامل 

 ایجاد کرده و گسترش دهد. ساکنانباشد(، را در  ترتیبااهممادی 

های پیامد ٔ  نهیدرزمنظر حاضرین در رابطه با عامل مؤثر )ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش نسبتًا تخصصی  ه:

 مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکنانمصرف و رفتار پایدار( در  یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و 

 پسماند.

باشد، از نسبت به این امر می ساکنانموفقیت اجرای طرح مدیریت پسماند به میزان زیادی مستلزم تعهد و مشارکت 

های اقتصادی، پیامد ٔ  نهیدرزمتخصصی  سطح آگاهی عمومی و دانش نسبتاًدیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه، ارتقای 

مصرف و رفتار پایدار )شامل کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد و بازیافت زباله  یطیمحستیزاجتماعی، بهداشتی و 

ستند که مشارکت های پایداری هراهکار ازجملهها در منزل(، و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدیریت و تفکیک پسماند

در جلسات در ارتباط با مشارکت  شدهانیبمشکالت و معضالت  تیدرنهارا در این زمینه تضمین خواهند کرد.  ساکنان

 باشد.ذیل می صورتبهپسماند  مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکنان
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 (مهر و همکارانسعیدی ...)تیرینقش مشارکت در مد لیتحل

 

 پسماند مدیریت در زاهدان پیراشهری مناطق ساکناندر جلسات در ارتباط با مشارکت  شدهانیبمشکالت .7جدول
 مدیریت پسماند  ٔ  نهیدرزم شدهانجامهای فعالیت ٔ  نهیدرزمرسانی وسیع عدم تبلیغات و اطالع

 ها برای اجرای مشارکتنامههای خودجوش و مردمی در امور مدیریت پسماند و تدوین ضوابط و آیینتشکل و حمایت از عدم ایجاد

 بین مردم و مسئولینتضعیف اعتماد اجتماعی 

 های نهادی در رابطه با مدیریت پسماندضعف ظرفیت

 مدیریت پسماند  ٔ  نهیدرزمفقر فرهنگی 

 در زمینه مدیریت پسماند نهادهای مدیریتنامناسب بودن امکانات و آموزش الزم از سوی 

 افزایش اعتماد و نشان دادن اهمیت مشارکت  منظوربه هاآن یریکارگو به ساکنانعدم کسب نظر و پیشنهاد از 

 هایی از محصوالت بازیافتی و آشنا کردن مردم با این محصوالتعدم برپایی نمایشگاه

 در سطح مناطق پیراشهریها آوری زبالهقرار ندادن مخازن مخصوص تفکیک در کنار مخازن مخصوص جمع

 آوری از سوی مسئولین مربوطبرای جمع موقعبهدهی ک زباله و سرویسعدم ارائه امکانات الزم در سطح خانوار برای تفکی

 دهند. منظم بازیافت انجام می صورتبههایی که های اقتصادی نظیر خریداری موارد بازیافت شده یا بخشودگی عوارض پسماند برای خانوارنبود مشوق

 های مربوط به وضعیت کنونی پسماند عدم ارائه آمار

 سازیآموزش مصرف صحیح و اصولی و کاهش تولید پسماند از طریق فرهنگنبود 

 هامواد زائد و زباله یمغیررسمی در امر تفه پسماندفعاالن  یدهسازمانعدم 

 1400منبع: نتایج تحقیق،

 

 گیرینتیجه
 اگرچههای بلندی جهت پیشرفت و ارتقای سطح زندگی خود برداشته است. بشر در تمام مراحل زندگی گام

 زیستمحیطها داشته ولی از جهانی باعث ایجاد تهدید و خطرات جدی برای گیری در اکثر حوزههای چشمپیشرفت

های مواد صورت نگیرد، ضرر گونهنیاهای شهری است که اگر مدیریت صحیح بر شده است. از آن جمله، تولید زباله

گردد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به به خود انسان وارد می تیدرنهاهای طبیعی و ناپذیری بر اکوسیستمجبران

است. در این راستا، نتایج پژوهش  شدهپرداخته زاهدان پیراشهری مناطق در پسماند مدیریت در مشارکت نقشبررسی 

ه باال، های متوسط بهای )مشارکت(، مرتبهبرخی متغیر ٔ  نهیدرزمو مالی  ییدگیری و نشان داد، مشارکت در تصمیم

اند. این مطلب بیانگر آن است که برای رسیدن به سطح مدیریت پسماند در درصد بیشتری را به خود اختصاص داده

 تیدرنهاای مبذول دارند، تا گیری توجه ویژهریزان بایستی به توسعه مشارکت در تصمیمزاهدان، برنامهمناطق پیراشهری 

 شدهدادهها رتبه به هدف افزایش توسعه شهر زاهدان دست یابند. همچنین ضریب تغییر نیز محاسبه و بر اساس آن به متغیر

 ییدمحل دفن زباله(، و در مشارکت  یابیگیری رتبه یک متعلق به )مشارکت در مکاناست، در مشارکت در تصمیم

(، در مشارکت مالی رتبه زیستمحیطو حفظ  یطیمحستیزت معضال یرساناطالعرتبه یک متعلق به )مشارکت در 

همچنین در مطالعه همبستگی بین باشد. ( میرایگان به شهرداری صورتبهتفکیکی  یهایک متعلق به )تحویل زباله

و مالی و مدیریت پسماند شهری، بررسی مقادیر ضریب همبستگی  ییدگیری، های مشارکت در تصمیممتغیر یهامؤلفه

داری ( با مدیریت پسماند شهری زاهدان رابطه مثبت و معنیهامؤلفههای مستقل )پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیر

 اهدانز پیراشهری مناطق پسماندمدیریت  یهامؤلفهدرصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیون،  99در سطح اطمینان 

وارد تحلیل  گامبهگامهای مستقل به شیوه متغیر عنوانبه، مالی( ییدگیری، متغیر وابسته و مشارکت )تصمیم عنوانبه

مدیریت پسماند  یهامؤلفهدرصد تغییرات متغیر وابسته ) 95 شدهلیتعدکه بر اساس ضریب تعیین  نتایج نشان دادشدند.

متغیر در معادله رگرسیون باقی  15شود و پس از پنج گام متوالی، تبیین میمشارکت  مؤلفه لهیوسبه( مناطق پیراشهری

دار بودن دار شد که حاکی از معنیدرصد اطمینان معنی 99در سطح  087/398برابر با  Fماندند که مقدار آماره 
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 مدیریت در زاهدان پیراشهری طقمنا ساکنان مشارکتشناسایی عوامل مؤثر در  منظوربهباشد. در ادامه نیز می رگرسیون

و بهره مبدأ، استفاده گردید. نتایج نشان داد، عوامل آموزش، نهادینه کردن طرح تفکیک در PUAاز مدل  پسماند

مندی و باور به سودمندی، ارتقای سطح آگاهی رسانی، فایدهگیری از دخالت مردم در امور مربوط به مدیریت، اطالع

مصرف و رفتار  یطیمحستیزهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و پیامد ٔ  نهیدرزمتخصصی  عمومی و دانش نسبتاً

باشد. در می زاهدان پیراشهری مناطقدر مدیریت پسماند  ساکنانعوامل مؤثر در مشارکت  نیترمهم عنوانبهپایدار، 

از سوی حاضرین جلسه مشخص گردید.  پیراشهری مناطق ادامه نیز مشکالت مربوط به مشارکت در مدیریت پسماند

مدیریت پسماند شهری  ٔ  نهیدرزم شدهانجامهای فعالیت ٔ  نهیدرزمرسانی وسیع مشکالتی از قبیل )عدم تبلیغات و اطالع

های خودجوش و مردمی در امور مدیریت پسماند و تدوین ضوابط و زاهدان، عدم ایجاد تشکل پیراشهری مناطقدر 

های نهادی در رابطه با رای مشارکت، تضعیف اعتماد اجتماعی بین مردم و مسئولین، ضعف ظرفیتها برای اجنامهآیین

مدیریت پسماند، نامناسب بودن امکانات و آموزش الزم در زمینه مدیریت  ٔ  نهیدرزممدیریت پسماند، فقر فرهنگی 

ایش اعتماد و نشان دادن اهمیت مشارکت، افز منظوربه هاآن یریکارگو به ساکنانپسماند، عدم کسب نظر و پیشنهاد از 

هایی از محصوالت بازیافتی و آشنا کردن مردم با این محصوالت، قرار ندادن مخازن مخصوص عدم برپایی نمایشگاه

ها، عدم ارائه امکانات الزم در سطح خانوار برای تفکیک زباله و آوری زبالهتفکیک در کنار مخازن مخصوص جمع

های اقتصادی نظیر خریداری موارد بازیافت آوری از سوی مسئولین مربوط، نبود مشوقبرای جمع موقعبهدهی سرویس

دهند، نبود آموزش مصرف منظم بازیافت انجام می صورتبههایی که شده یا بخشودگی عوارض پسماند برای خانوار

 یماالن زباله غیررسمی در امر تفهفع یدهسازمانسازی، عدم صحیح و اصولی و کاهش تولید پسماند از طریق فرهنگ

 .باشدمی (هامواد زائد و زباله

 مردمی هایمشارکت جلب هایشیوه که ،(1396 همکاران در سال و فخرآباد)زینتی پژوهش با مطالعات این نتایج 

عواملی همچون  که(، 1396نیا و همکاران در سال )توکلی دانند ومی مؤثر را روستایی مناطق پسماند مدیریت فرایند در

، مطابقت دارد. دانندمی مؤثرهای عمومی ، تبلیغات، و... بر جلب مشارکتساکنان پذیری، آموزش و انگیزشمسئولیت

(، در راستای افزایش مشارکت در مدیریت پسماند همخوانی و مطابقت 2013همچنین با نتایج قانی و همکاران در سال 

 دارد.

 گردد: جهت تقویت مشارکت شهروندان در امر مدیریت پسماند شهری زاهدان ارائه میلذا در ادامه پیشنهاداتی در 

برای تقلیل تولید مواد  یطیمحستیزهای آموزش یکی از ارکان مهم باال بردن سطح آگاهی جامعه هست. آموزش -

ریزان و متولیان امور بایستی بر زائد و فراتر از آن تفکیک مواد زائد و بازیافت مناسب امری مهم و دشوار است. برنامه

خواهد  تیبااهمکنند و این مسئله بسیار در درازمدت نمود پیدا می یطیمحستیزهای این باور باشند که ثمرات آموزش

 ؛بود

-مستمر زمینه صورتبهتواند فضای مجازی، می خصوصبههای عمومی )رادیو و تلویزیون( رسانی از طریق رسانهاطالع -

 ؛ وزاهدان را فراهم آورد مناطق پیراشهریهای مشارکت مردم در فرایند مدیریت پسماند های افزایش

یک عامل انگیزشی مناسب  عنوانبهرا  مبدأتفکیک در  جهیدرنتهای های حاصل از بازیافت زبالهشود درآمدپیشنهاد می -

که این درآمدها در جهت کارهای  قرارداد موردتوجهبرای مشارکت همگانی قرار داده شود، البته این مورد را باید 

 حس کنند. یخوببهاین درآمدها را  ریتأث هاآنشهروندان صرف شود تا  ینظرخواهعمرانی البته با مشارکت و 
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