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تحلیل نقش مشارکت در مدیریت (...سعیدیمهر و همکاران)

مقدمه

امروزه آلودگیهای زیستمحیطی بهعنوان یکی از چالشهای کلیدی در همه جوامع چه شهری و چه روستایی
بهحساب میآیند .بااینکه روستا همواره بهعنوان یکی محیط سالم و اقلیم دستنخورده بهحساب میآید ،اما در سالیان
اخیر با ورود فناوریها و احداث کارخانههای تبدیلی و صنعتی در مجاورت روستاها و همچنین ورود فرهنگ مصرفی
از شهر به روستا شاهد به خطر افتادن محیطزیست روستایی هستیم(زینتیفخرآباد و همکاران.)56 :1396 ،
مدیریت صحیح پسماندهای خانگی خانوادههای روستایی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در راستای
حفظ سالمت جامعه و توسعه پایدار ضروری است( .)Han et al, 2019: 487روند روزافزون دورریز
پسماندهای روستایی ،نیاز مبرم به توجه بیشتر به مدیریت پسماندهای روستایی و نقش آن در حفظ محیطزیست را
توجیه میکند(دربان آستانه و همکاران .)1 :1396 ،بر اساس آمار منتشره از توسط سازمان شهرداری و دهیاریها میزان
تولید پسماند در جوامع روستایی  500گرم برای هر خانوار روستایی است که در مناطق مختلف متفاوت است(صفا،
 .)4 :1393بحث مدیریت پسماند همواره معطوف به جوام ع شهری بوده و توجه چندانی به مدیریت پسماند در مناطق
روستایی پیراشهری صورت نگرفته است که این خود موجب عدم اتخاذ تصمیمهای کاربردی شده که نهایتاً موجب
انباشت زباله و بر همزدن محیطزیست این مناطق شده است(زینتی فخرآباد و همکاران .)56 :1396 ،مسلماً مسئله
مدیریت پسماند میتواند به کاهش زبالههای تولیدی ،تفکیکپذیری زبالههای قابلاستفاده مجدد کمک شایانی نماید
و این امر زمانی قابلیت اجرا دارد که بتوان از ظرفیتهای مردمی به نحو شایسته استفاده نمود(فهیمینیا و همکاران،
 .)69 :1392الزمه مدیریت صحیح در جوامع روستایی ،جلب مشارکت حداکثری روستاییان در همه مراحل میباشد و
مدیریت اصولی پسماند از این قاعده مستثنی نخواهد بود( .)Aberg, 2000مشارکت در فرآیند مدیریت پسماند از
طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ بهعنوان یکی از کارآفرین و اقتصادیترین روشهای
پردازشی امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت میگیرد .در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند ،ساکنان نقش
بسیار تأثیرگذاری دارند(توکلینیا و همکاران .)1 :1396 ،مدیریت مطلوب خدمات تنها در صورتی عملی میشود ،که
ساکنان نیز در آن مشارکت داشته باشند ،چه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها و چه در برنامهریزی طرحها و
اجرای آنها  ،به عبارتی تعریف جامع مشارکت عبارت است از درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای
گروهی که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیتها شریک
شوند(  .)Ahmed & Ali, 2006, Bartone & Bernstein, 1993الگوی راهبردی ایجاد مشارکت در کشورها،
مختلف یکسان نیست و بعد مسافت بین مشارکت سنتی و مشارکت مدرن آنقدر کوتاه است که در محدوده جغرافیائی
یک محله یا روستا ،میگنجد( .)Hoornweg & Bhada-Tata, 2012: 24در دهه  1960میالدی ،تئوریهای
انسانگرایانِ مطرح شد .این تئوریها انقالب مشارکت را به وجود آورد .انقالب مشارکت عکسالعملی است در برابر
دیدگاه سابق که مردم را فراموش کرده بود ،مردمی که محور اساسی برنامهریزی محسوب میگردند و از آن زمان به
بعد مشارکتهای مردمی همواره بهعنوان یکی از پایههای اصلی در مدیریت و برنامهریزی موردتوجه بوده است(گلکار،
.)98 :1387
پژوهشگران داخلی و خارجی زیادی تأثیرات مشارکت در امر پسماند را موضوع پژوهش خود قرار دادهاند که در
این بخش به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد :رحیمزاده و همکاران ( ،)1399مشکالت مدیریت پسماندهای روستایی
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در شمال غرب ایران (سال  ،)1396در راستای ارائه الگوی مناسب برای مدیریت با مشارکت ذینفعان پرداختهاند .نتایج
نشان داد ،تمام روستاها برای مدیریت پسماند متولی مشخصی داشتند .در مقایسه با شاخصهای سال  ،1389تمام مؤلفه
های مرتبط با مدیریت پسماند بهبود نسبی یافته بود .زینتیفخرآباد و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به شیوههای جلب
مشارکتهای مردمی در فرایند مدیریت پسماند مناطق روستایی شهرستان گرگان پرداختهاند .نتایج یافتهها نشان داد بین
برگزاری دورههای آموزشی و میزان زباله تولیدی در سطح  0/01رابطه وجود داشته و افرادی که از مزیتهای تفکیک
اطالع داشتند بیشتر مایل به همکاری بودند .خواجه شاهکوهی و همکاران ( ،)1394در پژوهشی به بررسی میزان
مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی شهر مشهد پرداختهاند .نتایج نشان داد که بین متغیرهایی مانند نوع شغل،
سطح تحصیالت ،میزان هزینه خانوارها ،جنسیت و نوع مالکیت با میان مشارکت در مدیریت پسماندهای خانگی رابطه
معناداری وجود دارد ،لینگ و همکاران ،)2021(1در پژوهشی به بررسی تأثیرات زمینه اجتماعی بر مشارکت عمومی
در برنامههای تشویقی تفکیک زبالههای خانگی در هانگژو 2،چین پرداختهاند .نتایج نشان میدهد سطح مشارکت در
بین ساکنان دارای شبکههای اجتماعی ،قوی ،اما در جوامع با هنجارهای داوطلبانه ،باالتر بود .این یافتهها تعامل اساسی
بین انگیزههای مالی و تأثیرات اجتماعی را روشن میکند و روشهایی را برای استفاده از نیروهای اجتماعی برای بهبود
برنامههای تشویقی تفکیک زبالههای خانگی پیشنهاد میکند .مخارجی باسو و پنجاب ،)2020(3در پژوهشی به بررسی
مشارکت در مدیریت پسماند جامد در بمبئی پرداختهاند .این پژوهش به تحلیل برنامه "مدیریت محلی پیشرفته در قالب
جنبشهای مردمی در رابطه به مدیریت پسماند شهری در بمبئی میپردازد .مقاله استدالل میکند که برای "جنبشهای
مردمی" مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری یکی از مسائل اساسی میباشد .ژن و همکاران ،)2014(4در
پژوهشی به بررسی مزایای تفکیک زباله در مبدأ برای خانوارها در مالزی پرداختهاند .نتایج نشان داد که خانوارهای
دارای آموزش عالی و دارای درآمد باال و دارای خانه شخصی بیشتر عمل بازیافت انجام میدهند و در مقابل خانوار
های کمدرآمد ،مستأجران و خانوارهای با سطح آموزش پایین ،کمتر بازیافت انجام دادهاند ،همچنین مطالعه مذکور با
جمعبندی ضرورت ایجاد رویکرد استراتژیک و هدفمند برای فعالیتهای بازیافت در سطح محلی و در نظر گرفتن
زمینههای اجتماعی و اقتصادی جامعه ،مشارکت فعالتر در بازیافت در تمام سطوح را عملی میداند.
ازآنجاییکه بحث مدیریت پسماند شهری یک فعالیت جمعی ،مبتنی بر نقش مشارکت شهروندی با الگوی متفاوت
مبتنی بر مشارکت افراد ،خانوادهها ،گروهها ،سازمانها و بخشهای خصوصی و عمومی و در این فرآیند حضور مردمی،
همدلی و همگرایی آنها واقعیتی انکارناپذیر است .لذا که آگاه ساختن مردم از آثار اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی ،مشارکت آنها در مدیریت پسماندهای شهری میتواند تا حد زیادی از هزینههای اقتصادی آن کاسته و این
نکته حضور مردم را پررنگتر مینماید .همکاری مردم در فرآیند مدیریت پسماندهای شهری صرفههای اقتصادی
فراوانی را برای بخش خصوصی و مدیریت دولتی به همراه خواهد داشت(اسمعیلی و همکاران .)2 :1395 ،در این میان
توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها چندی است که در ایران بهصورت علمی و عملی مطرح گردیده و اقدامات
خوبی نیز در این راستا انجامگرفته اما به نظر میرسد این فعالیتها آنچنانکه باید نتوانسته مشارکتهای مردمی را
1 - Ling et al
2 - Hangzhou
3 - Mukherjee Basu and Punjabi
4 - Zen et al
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بهصورت واقعی در اداره امور مدیریت پسماند شهری جذب نماید(عوضپور .)1 :1396 ،این حقیقتی غیرقابلانکار
است که نظام مدیریتی مواد جامد شهری در ایران ،در شرایط نسبتاً بحرانی و بهدوراز وضعیت مطلوب قرار دارد و با
تغییر الگوی مصرف ابعاد و زوایای گستردهتری پیداکرده است(حاتمیمنش .)57 :1394 ،بهمنظور فائق آمدن بر بسیاری
از مشکالت الزم است که اقدامات جدید بهینه کردن مراحل مختلف مدیریت مواد زائد تولید و نگهداری در محل،
جمعآوری ،حملونقل ،پردازش و بازیافت و دفن بهداشتی صورت گیرد (تقوایی و همکاران ،41 :1391 ،مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.)11 :1392 ،در کلیه مراحل مدیریت پسماند یکی از کلیدهای موفقیت آگاهی و
مشارکت مردمی میباشد .البته این امر مهم در مرحله تولید و نگهداری در محل از اهمیت ویژه برخوردار است که
بازتاب آن بر مراحل بعدی یعنی جمعآوری و حملونقل و دفع تأثیرگذار است( Morrissey & Browne, 2004,

.)Zhao, 2009
در این میان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی معادل  672589نفر ،روزانه بهطور متوسط 350
تن زباله ،یعنی ساالنه معادل حدود  ،127750تن پسماند تولید میگردد .که سرانه هر شهروند زاهدانی تولید  250الی
 450گرم زباله میباشد .در شهر زاهدان  ،بخصوص مناطق پیراشهری ،که تازه به شهر متصل شدهاند ،فقدان آموزش
فرهنگ زندگی شهری کامالً مشهود بوده و ناآگاهی از فرهنگ شهرنشینی و قواعد رفتاری زندگی شهری ،هزینههای
زیادی را به ادارهکنندگان شهر ،محیط شهری و ساکنان شهر تحمیل کرده است .شهر زاهدان با افزایش مداوم جمعیت
ثابت و جمعیت سیار و افزایش خردهفرهنگها و قومیتهای متعدد روبهروست و بهموازات آن با نیازهای اجتماعی
وابسته به آن مواجه است که با گسترش و افزایش این وضعیت ،نیازها بهمراتب بیشتر شده و وظایف سازمانهای مربوطه
نیز سنگینتر میشود .داشتن یک برنامه هماهنگ و منسجم در خصوص مدیریت پسماند ،تولید نیاز به همکاری و
مشارکت مردم دارد بیشک بدون همکاری شهروندان زاهدانی این طرح در زاهدان هرگز موفقیتآمیز نخواهد بود.
در سال های اخیر در شهر زاهدان کارهایی جهت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند به انجام رسیده که
از آن جمله می توان به کارهای ذیل اشاره کرد :آموزش تفکیکی زباله از مبدأ تولید ،با حضور  35نفر فارغالتحصیل
بهداشت محیط و محیطزیست ،نخست در مدارس و سپس بهصورت آموزش چهره به چهره خانوارها در مناطق شهری
زاهدان در سال  1386انجام شد .راهاندازی غرفههای بازیافت از دیگر مواردی است که این سازمان با جدیت آن را
دنبال میکند و به همین منظور غرفه بازیافت شماره یک در خیابان دانشجو و غرفه شماره دو واقع در خیابان جانبازان
(تقاطع تربیت) ،به بهرهبرداری رسید که شهروندان میتوانند پسماندهای خشک را بهصورت تفکیکشده به این غرفهها
تحویل دهند .در حال حاضر روزانه  140تن از  350تن پسماند شهر زاهدان وارد کارخانه بیوکمپوست شده و به کود
بیوکمپوست و کود کمپوست تبدیل میشود و مابقی جهت دفن به محل دفن انتقال و یا تلنبار میشود .با توجه به
افزایش روزافزون جمعیت شهر زاهدان حاصل از رشد کالبدی و رشد مناطق پیراشهری (روستاهای حاشیه شهر)؛ و
تغییر رویه مصرف روزبهروز به این حجم زباله شهری افزوده میشود و تنها راه برای اینکه بتوان در امر تفکیک و
کاهش زباله موفق بود مشارکت شهروندان میباشد .لذا این تحقیق میکوشد تا نقش مشارکت در مدیریت پسماند
مناطق پیراشهری شهر زاهدان را بررسی نمایید .ازاینرو تحقیق حاضر بهطور مشخص برای پاسخ به این سؤال اصلی
انجامشده است که ،سطح مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان در ابعاد مختلف چگونه است؟
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روششناسی

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری و تحلیل اطالعات ،توصیفی و تحلیلی است.
بهمنظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیهی اطالعات و تجزیه و تلفیق آنها اقدام شده است .در
مرحلهی اسنادی به گردآوری اطالعات از کتب ،نشریات ،آمارنامهها ،نقشه و سایتهای اینترنتی پرداختهشده است .در
مرحله اخذ اطالعات میدانی ،ضمن مشاهده و پرسش از ساکنان روستاهای پیراشهری (شامل  5روستایی حاشیه شهر
زاهدان) (گاوداران ،سیادک ،محمدآباد عابدزاده ،حاجیآباد و محمدآباد) ،از طریق پر کردن پرسشنامهها ،اطالعات
الزم اخذشده است .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده ،از نرمافزار ( SPSSآزمونهای پیرسون و رگرسیون)
و مدل  PUA1استفادهشده است .در ادامه نیز بهمرور مختصر از مدل  PUAپرداختهشده است .این مدل مجموعهای از
رهیافتها ،روشها و رفتارهای گوناگون و متنوع را در برمیگیرد ،بهطوریکه مردم محلی از طریق این روشها ،توان
خود را در بازگو گردن واقعیتهای زندگی و شرایط خود بهبود بخشیده ،تا حدی که بتوانند بر اساس تحلیلهای خود
شخصاً برنامه ریزی نموده ،عملیات مربوطه را به اجرا درآورده و نتایج آن را ارزیابی کنند(حنیفیاصل.)21 ،1388 ،
مراحل روش بهصورت زیر میباشد:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنان مناطق پیراشهری (شامل  5روستایی حاشیه شهر زاهدان) (گاوداران،
سیادک ،محمدآباد عابدزاده ،حاجیآباد و محمدآباد) ،با جمعیت ( 2460نفر) میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران و سطح خطای  ،0/5تعداد  332نفر تعیین شد .همچنین قابلذکر است سؤاالت پرسشنامه در بخش اول ،به
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان پرداخته و در بخش دوم ،یافتههای استنباطی پژوهش پرداختهشده است .در
این پژوهش جهت بررسی نقش مشارکت در مدیریت پسماند در مناطق پیراشهری زاهدان از  3مؤلفه (مشارکت در
تصمیمگیری ،مشارکت یدی و مشارکت مالی) که هرکدام از این مؤلفهها از گویههایی نیز برخوردارند .مؤلفه مشارکت
در تصمیمگیری دارای  4گویه و مؤلفه مشارکت یدی نیز دارای  6گویه و درنهایت مؤلفه مشارکت مالی 5 ،گویه
میباشند( .جدول  .)1همچنین قابلذکر است ازآنجاییکه پرسشنامه مذکور بر پایه مؤلفههای شناساییشده در تحقیق و
دیدگاه صاحبنظران ،کارشناسان و متخصصان فراهمشده است ،و بر اساس نمونهگیری هدفمند تعداد  20نفر بهعنوان
جامعه نمونه انتخاب گردیده شدند ،بنابراین روایی صوری پرسشنامه تائید میشود .همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه
از آماره آلفای کرونباخ استفادهشده که  0/832بهدستآمده و نشاندهنده پایایی قابل قبولی است .همچنین قابلذکر
است ،پرسشنامه مدیریت پسماند؛ شامل  5مؤلفه (ایجاد فرهنگ تولید کمتر ،جمعآوری و حملونقل ،مالحظه امر
بازیافت ،بهینهسازی فناوری دفع و آموزش بهداشت) میباشد که برای هر یک از مؤلفهها نیز گویههایی نیز مطرح
گردید .جدول ( .)2در ادامه نیز بهمنظور پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده شد که به ترتیب برای
مؤلفههای (ایجاد فرهنگ تولید کمتر ( ،)0/871جمعآوری و حملونقل ( ،)0/798مالحظه امر بازیافت ( ،)0/821بهینه-
سازی فناوری دفع و آموزش بهداشت ( ،)0/867بهدستآمده و مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده نشاندهنده پایایی
قابلقبول میباشد.
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جدول .1مؤلفهها و گویههای مورد ارزیابی در پژوهش
مؤلفه

گویه

مشارکت در تصمیمگیری

مشارکت در ارائه برنامههای تفکیک زباله از مبدأ به مسئولین
مشارکت در مکانیابی محل دفن زباله
مشارکت در کارگاههای و سمینارها حفظ محیطزیست

مشارکت یدی

مشارکت در حملونقل پسماند
مشارکت در امر بازیافت از مبدأ
مشارکت در تأمین نیروی انسانی و کارگر ،بهصورت کارگروه محلهای
مشارکت در آموزش سایر ساکنان در امر مدیریت پسماند
مشارکت در اطالعرسانی زیستمحیطی و حفظ محیطزیست
ایجاد و تقویت ایستگاههای آموزشی در سطح مناطق پیراشهری

مشارکت مالی

کمک به کاهش هزینه برای جمعآوری زباله
پرداخت بهموقع عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند
تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان
مشارکت در ایجاد غرفههای بازیافت زباله در مناطق پیراشهری
سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری مدیریت پسماند
منبع :نتایج تحقیق1400 ،

جدول .2مؤلفه و گویههای مدیریت پسماند
مؤلفه

گویه

ایجاد فرهنگ تولید

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

کمتر

سازمان خدمات شهرداری  - 3ایجاد فرهنگ مصرف صحیح در خانوارهای شهری در راستای کاهش تولید زباله  - 4ارتقای سطح آگاهی
زنان درزمینهٔ فرهنگی مصرف صحیح  -5شکلگیری فرهنگی جداسازی زبالههای تر و خشک در خانوارهای شهری

جمعآوری و

 -1جمعآوری سیستماتیک و منظم و سر موقع مواد زائد جامد - 2جلوگیری از تداخل زبالههای سمی و خطرناک با زبالههای شهری بهمنزله

حملونقل

بهبود کیفیت کود آلی  - 3وجود محل مشخص جمعآوری مواد زائد جامد(محل مخازن)  -4جمعآوری و حملونقل مناسب پسماند نیمه
جامد(لجن و فاضالب) به تصفیهخانهها  – 5جلوگیری از ریزش شیرابه در سطح شهر در زمان جمعآوری و حملونقل زباله

مالحظه امر

 – 1سیاستهای اجرایی دولت درزمینهٔ قابلیت بازیافت کاالهای تولیدشده داخلی  - 2همکاری مردم در برنامههای بازیافت و تبدیل مواد

بازیافت

 - 3ایجاد ایستگاه بازیافت مواد زائد جامد در محل توسط شهرداری  – 4بهکارگیری تبلیغات مناسب درزمینهٔ تفکیک مواد از مبدأ - 5
نظارت مستقیم دولت بر قابلیت بازیافت کاالهای وارداتی

بهینهسازی

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

فناوری دفع

فناوریهای مرتبط با جلوگیری از تخلیه زائدات انسانی و صنعتی به آبهای سطحی  – 4بهکارگیری فناوری بهروز در فرایند کاهش آلودگی
ناشی از زبالهسوزی زباله سوزها  - 5تأسیسات مرتبط با دفع و بازیافت پسماندها پس از تکمیل ظرفیت آنها

آموزش بهداشت

 -1باال بردن سطح آگاهی و اطالعات بهداشتی مردم از طریق رسانههای همگانی  - 2ایجاد انگیزه و کمک به مردم بر ای انجام فعالیتهای
بهداشتی - 3اجرای روشهای آموزش گروهی به مردم درزمینهٔ مسائل بهداشتی مواد زائد جامد  - 4باال بردن سطح آگاهی عمومی نسبت
به مسائل محیطزیست ازجمله تولید مواد زائد جامد  - 5استفاده مناسب از رسانههای همگانی در جهت باال بردن سطح آگاهی و اطالعات
بهداشتی مردم
منبع :نتایج تحقیق1400 ،

شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و نزدیک مرز ایران و کشورهای افغانستان و پاکستان
قرار دارد .این شهر مرکز شهرستان زاهدان است .این شهرستان از شمال به شهرستان زابل ،از شمالشرق به کشور
افغانستان ،از شمالغرب به استان خراسان ،از غرب به استان کرمان ،از جنوبغرب به شهرستان ایرانشهر ،از شرق به
کشور پاکستان و از جنوبشرق به شهرستان خاش محدود میشود .وسعت شهرستان زاهدان  36581کیلومترمربع و
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موقعیت شهر زاهدان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی  60درجه و  51دقیقه و  25ثانیه شرقی و عرض
جغرافیایی  29درجه و  30دقیقه و  45ثانیه شمالی قرار دارد .ارتفاع شهر از سطح دریا  1378متر است .شهر زاهدان طبق
آخرین تقسیمات به  5منطقه شهری تقسیمشده و هر یک از مناطق عالوه بر وسعت ،مقدار مشخصی از جمعیت و فعالیت
را در خود جایدادهاند است .جمعیت شهر زاهدان در سال  95به  672589نفر میباشد(سالنامه آماری استانداری سیستان
و بلوچستان .)1398 ،در این پژوهش روستاهای پیراشهری (شامل  5روستایی حاشیه شهر زاهدان) (گاوداران ،سیادک،
محمدآباد عابدزاده ،حاجیآباد و محمدآباد) ،موردبررسی قرارگرفته است( .شکل  .)1همه این روستاها درزمینهٔ
مدیریت پسماند با توجه شرایط کالبدی و فاصله کم آنها نسبت به شهر زاهدان تحت نظر مدیریت پسماند شهر زاهدان
میباشند.

شکل .1موقعیت منطقه موردمطالعه
منبع :نگارندگان1400 ،

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

بر طبق یافتههای توصیفی تحقیق ،بر اساس اطالعات بهدستآمده از میزان نقش مشارکت در مدیریت پسماند مناطق
پیراشهری زاهدان که بر اساس فرمول کوکران تعداد  332نفر بوده است ،تعداد پاسخگویان بیشتر مربوط به مردان با
 280نفر ( )84/34بوده و تعداد پاسخگویان زنان  52نفر ( )15/66بوده است .همچنین افراد موردمطالعه ازلحاظ سن به
 5گروه سنی  15تا  25سال 26 ،تا  35سال 35 ،تا  55سال و در نهایت  55تا  65سال تقسیمبندی شده است .با توجه به
نتایج بهدستآمده بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  35تا  55سال است که شامل  211نفر بوده که حدود ()63/55
را به خود اختصاص داده است و کمترین فراوانی نیز مربوط به گروه سنی  55تا  65سال با مقدار فراوانی  21نفر و
( )06/32میباشد .افزون بر این ،در ارتباط با میزان تحصیالت افراد موردمطالعه ،افراد در  4گروه زیردپیلم ،دیپلم،
لیسانس و درنهایت فوقلیسانس و باالتر طبقهبندیشده است .بر اساس نتایج بیشترین میزان پاسخگویان مربوط به گروه
لیسانس با تعداد  173نفر و ( ،)52/11میباشد و کمترین میزان مربوط به گروه زیر دیپلم با فراوانی  33نفر و حدود
( )09/94است.
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بررسی سطح انواع مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان

بر اساس اطالعات جدول ( )3میتوان بیان داشت ،که مشارکت در تصمیمگیری و یدی و مالی درزمینهٔ برخی
متغیرها ،مرتبههای متوسط به باال ،درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .این مطلب بیانگر آن است که برای رسیدن
به سطح مدیریت پسماند در مناطق پیراشهری زاهدان ،برنامهریزان بایستی به توسعه مشارکت در تصمیمگیری ،یدی و
مالی توجه ویژهای مبذول دارند ،تا درنهایت به هدف افزایش توسعه شهر زاهدان دست یابند .همچنین در جدول ()3
ضریب تغییر نیز محاسبه و بر اساس آن به متغیرها رتبه دادهشده است ،در مشارکت تصمیمگیری رتبه یک متعلق به
(مشارکت در ارائه برنامههای تفکیک زباله از مبدأ) و در مشارکت یدی رتبه یک متعلق به (مشارکت در اطالعرسانی
معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست) ،در مشارکت مالی رتبه یک متعلق به (تحویل زبالههای تفکیکی
بهصورت رایگان) میباشد .در دنیای پیچیده و پرمسئله کنونی مدیریت خدمات شهری به واسطه ارتباط با تمامی جنبه
های فردی و جمعی زندگی شهروندان جزء مسائل مهم انسان شهرنشین میباشد .مدیریت مطلوب خدمات شهری بیشتر
زمینهای را فراهم میآورد که در آن ساکنان میتوانند برای بهبود شرایط زندگی خود بکوشند .مدیریت مطلوب
خدمات شهری تنها در صورتی عملی میشود که ساکنان نیز در آن مشارکت داشته باشند ،چه در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها و چه در برنامهریزی طرحها و اجرای آنها .در بسیاری از مناطق موردمطالعه مشاهده میشود که
ساکنان زبالههای خود را در داخل کیسه پالستیکی یا درون سطلهای پالستیکی و یا پیتهای حلبی ریخته و جلو درب
منازل قرار میدهند .سپس کارگران محتوای سطلها و پیتها و یا کیسه پالستیکی را در وسایل نقلیه تخلیه کرد و آنها
را به محل دفن زباله منتقل میکنند .همچنین قابلذکر است که فواصل زمانی جمعآوری بر اساس امکانات و شرایط
محلی و میزان زباله ممکن است بهصورت روزانه تا هفتهای یک روز متغیر میباشد.
جدول.3بررسی سطح انواع مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری
ردیف

عالمت اختصاری

متغیرهای مشارکت در تصمیمگیری

انحراف معیار

میانگین

ضریب تغییرات

رتبه

مشارکت در تصمیمگیری
1

C1

مشارکت در ارائه برنامههای تفکیک زباله از مبدأ به مسئولین

2/432

14/32

0/156

1

2

C2

مشارکت در مکانیابی محل دفن زباله

2/421

15/32

0/177

4

3

C3

مشارکت در کارگاههای و سمینارها حفظ محیطزیست

2/432

14/21

0/168

3

مشارکت یدی
5

C5

مشارکت در حملونقل پسماند

4/321

34/77

0/176

6

6

C6

مشارکت در امر بازیافت از مبدأ

6/432

33/44

0/137

4

7

C7

مشارکت در تأمین نیروی انسانی و کارگر ،بهصورت کارگروه محلهای

3/321

16/12

0/165

5

8

C8

مشارکت در آموزش سایر ساکنان در امر مدیریت پسماند

1/432

15/54

0/123

3

9

C9

مشارکت در اطالعرسانی معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست

1/543

15/43

0/101

1

10

C10

ایجاد و تقویت ایستگاههای آموزشی در سطح مناطق پیراشهری

1/543

15/43

0/108

2

مشارکت مالی
11

C11

کمک به کاهش هزینه برای جمعآوری زباله

2/942

16/43

0/164

2

12

C12

پرداخت بهموقع عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند

2/432

14/32

0/176

4

13

C13

تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان

14
15

C14

مشارکت در ایجاد غرفههای بازیافت زباله در سطح مناطق پیراشهری

2/721

15/33

0/213

3

C15

سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری مدیریت پسماند

2/021

12/04

0/174

5
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شناسایی و تحلیل تأثیر انواع مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان

در ابتدا قبل از ارتباط بین مؤلفههای مشارکت و مدیریت پسماند ،الزم دانسته شد به بررسی نرمال بودن مؤلفهها
پرداخته شد .مطابق جدول ( ،)4نتایج بهدستآمده از آزمون کولموگروف -اسمیرونوف حاکی از این واقعیت میباشد
که همه مؤلفههای مشارکت از توزیع نرمال برخوردار میباشند .نتایج بهدستآمده درجدول ( )4نشان میدهد ،مقدار
سطح معناداری در همه شاخصها بزرگتر از مقدار خطا ( )0/05است؛ بنابراین در سطح معناداری  95درصد توزیع
این نمونه نرمال است.
جدول .4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف
شاخص

سطح معناداری

میزان خطا

آماره کولموگروف اسمیرونوف

نتیجهگیری

مشارکت در ارائه برنامههای تفکیک زباله از مبدأ به مسئولین

0/245

0/05

1/134

نرمال

مشارکت در مکانیابی محل دفن زباله

0/331

0/05

1/144

نرمال

مشارکت در کارگاههای و سمینارها حفظ محیطزیست

0/289

0/05

1/103

نرمال

مشارکت در حملونقل پسماند

0/221

0/05

1/213

نرمال

مشارکت در امر بازیافت از مبدأ

0/314

0/05

1/311

نرمال

مشارکت در تأمین نیروی انسانی و کارگر ،بهصورت کارگروه محلهای

0/274

0/05

1/109

نرمال

مشارکت در آموزش سایر ساکنان در امر مدیریت پسماند

0/215

0/05

1/112

نرمال

مشارکت در اطالعرسانی معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست

0/227

0/05

1/131

نرمال

ایجاد و تقویت ایستگاههای آموزشی در سطح مناطق پیراشهری

0/245

0/05

1/134

نرمال

کمک به کاهش هزینه برای جمعآوری زباله

0/365

0/05

1/134

نرمال

پرداخت بهموقع عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند

0/234

0/05

1/154

نرمال

تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان

0/228

0/05

1/131

نرمال

مشارکت در ایجاد غرفههای بازیافت زباله در سطح مناطق پیراشهری

0/276

0/05

1/156

نرمال

سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری مدیریت پسماند

0/288

0/05

1/143

نرمال

مشارکت در آموزش سایر ساکنان در امر مدیریت پسماند

0/267

0/05

1/144

نرمال

مشارکت در اطالعرسانی معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست

0/266

0/05

1/156

نرمال

ایجاد و تقویت ایستگاههای آموزشی در سطح مناطق پیراشهری

0/254

0/05

1/113

نرمال

کمک به کاهش هزینه برای جمعآوری زباله

0/224

0/05

1/123

نرمال

پرداخت بهموقع عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند

0/241

0/05

1/131

نرمال

تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان

0/276

0/05

1/112

نرمال

مشارکت در ایجاد غرفههای بازیافت زباله در سطح مناطق پیراشهری

0/244

0/05

1/121

نرمال

سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری مدیریت پسماند

0/241

0/05

1/112

نرمال

منبع :نتایج تحقیق1400،

در مطالعه همبستگی بین مؤلفههای متغیرهای مشارکت در تصمیمگیری ،یدی و مالی و مدیریت پسماند مناطق
پیراشهری زاهدان ،بررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای مستقل (مؤلفهها) با
مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .ماتریس
همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیرهای مورداستفاده در سنجش میزان تأثیر افزایش مشارکت در تصمیمگیری،
یدی ،مالی در مدیریت پسماند شهری در (جدول  )5آمده است.
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جدول .5نتایج تحلیل همبستگی بین انواع مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری
r

p

مشارکت در ارائه برنامههای تفکیک زباله از مبدأ به مسئولین

0/432

0/001

مشارکت در مکانیابی محل دفن زباله

0/654

0/001

مشارکت در کارگاههای و سمینارها حفظ محیطزیست

0/412

0/001

مشارکت در حملونقل پسماند

0/321

0/001

مشارکت در امر بازیافت از مبدأ

0/509

0/000

0/478

0/000

متغیر وابسته

مؤلفههای مشارکت

مشارکت در تأمین نیروی انسانی و کارگر ،بهصورت کارگروه محلهای
مشارکت در آموزش سایر ساکنان در امر مدیریت پسماند

مدیریت پسماند

0/453

مشارکت در اطالعرسانی معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست

شهری

0/678

0/001

ایجاد و تقویت ایستگاههای آموزشی در سطح مناطق پیراشهری

0/502

0/000

کمک به کاهش هزینه برای جمعآوری زباله

0/511

0/001

پرداخت بهموقع عوارض در جهت بهبود مدیریت و بازیافت پسماند

0/478

0/000

تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان

0/421

0/001

مشارکت در ایجاد غرفههای بازیافت زباله در سطح مناطق پیراشهری

0/531

0/000

سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری مدیریت پسماند

0/432

0/001

نوع ضریب همبستگی

پیرسون

0/000

منبع :نتایج تحقیق1400،

در تحلیل رگرسیون ،مؤلفههای مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان بهعنوان متغیر وابسته و مشارکت (تصمیم
گیری ،یدی ،مالی) بهعنوان متغیرهای مستقل به شیوه گامبهگام وارد تحلیل شدند .با استفاده از جدول ( )6میتوان بیان
داشت که بر اساس ضریب تعیین تعدیلشده  95درصد تغییرات متغیر وابسته (مؤلفههای مدیریت پسماند مناطق
پیراشهری) بهوسیله مؤلفه مشارکت تبیین میشود و پس از پنج گام متوالی 15 ،متغیر در معادله رگرسیون باقی ماندند
که مقدار آماره  Fبرابر با  398/087در سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد که حاکی از معنیدار بودن رگرسیون
هست.
جدول.6ضرایب مؤلفههای مستقل در تبیین واریانس متغیر مدیریت پسماند مناطق پیراشهری
متغیرهای وابسته

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین ()R2

()R

ضریب تعیین تعدیلشده
()R2Adj

ایجاد فرهنگ تولید کمتر

0/478

0/487

0/466

جمعآوری و حملونقل

0/553

0/512

0/467

مالحظه امر بازیافت

0/564

0/551

0/512

بهینهسازی فناوری دفع

0/532

0/511

0/478

آموزش بهداشت

0/489

0/500

0/465

منبع :نتایج تحقیق1400،

درمجموع نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر مؤثر بودن مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان می-
باشد .با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه موفقیت اجرای طرح مدیریت پسماند به میزان زیادی مستلزم تعهد
و مشارکت شهروندان نسبت به این امر میباشد ،ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش نسبتاً تخصصی درزمینهٔ پیامد
های اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و زیستمحیطی و رفتار پایدار (شامل کاهش تولید پسماند ،استفاده مجدد و بازیافت
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زباله در منطقه) و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدیریت و تفکیک پسماندها ازجمله راهکارهای پایداری هستند که
مشارکت ساکنان را در این زمینه تضمین خواهند کرد .ازاینرو ،حمایت و تقویت مناطق پیراشهری زاهدان از سوی
مدیران شهری بهمنظور ارائه این قبیل آموزشها به شهروندان هر منطقه ،نوعی سرمایهگذاری پربازده برای جامعه به
شمار میآید ،با توجه به تأثیرگذاری بودن آموزشها بر دانش ،نگرش و عملکرد مدیریت پسماند ،عالوه بر کارگاهها
و دورههای آموزشی که در مناطق پیراشهری زاهدان برگزار میشود ،اطالعرسانی با طراحی و نصب پوسترها و بنرهای
آموزشی و انتشار بروشورهایی با محتوایی همچون وضعیت کنونی میزان پسماند ،آموزش مصرف صحیح و اصولی و
راهکارهای کاهش تولید پسماند و آموزش مدیریت و تفکیک آن ،منجر به فرهنگسازی و افزایش مشارکت ساکنان
در راستای تحقق مدیریت پسماند و بهبود مناسبات اجتماعی خواهد شد .درواقع مطلوبترین روش آموزش و تفهیم
معنای عمیق مشارکتپذیری ،آموزش توسط متخصصان و کارشناسان حوزههای مختلف و مدیران است که از طریق
ابزارهای آموزشی منطبق با اهداف میتوانند به اقشار اجتماعی جامعه بهخصوص کودکان و نوجوانان این آموزشها را
ارائه کنند چراکه با انتقال آموزشهای الزم به قشر دانشآموز و دانشجو ،این امکان مهیا میشود که آنان با شالوده
اصلی این مناطق آشنا و از وظایف شهرداری و سایر نهادهای دیگر آگاه شوند و با آگاهی کامل بهعنوان انسان متعهد،
مسئولیت خود را نسبت به جامعه و شهر برعهدهگرفته و ابزارهای اصلی مشارکتپذیری را بیاموزند .همچنین قابلذکر
است ،تعداد سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی در سال های اخیر ،به علت ایجاد بستری مناسب در جامعه برای جلب
مشارکتهای مردمی و فعالیت جامعه مدنی و روند رو به رشد تخریب محیطزیست افزایشیافته است .اما باید توجه
داشت باوجود افزایش تعداد سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی ،رشد کیفی این سازمانها قابلتوجه نیست .ازجمله
چالشهایی که موجب گردیده سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی و بهتبع آن مشارکتهای مردمی در مناطق
پیراشهری زاهدان باقوت روبرو باشد ،میتوان به تخصصی بودن  ،NGOsضعف در تعامل و برقراری ارتباط با سایر
سازمانهای مردمنهاد ،قوت در مستندسازی و ارائه تجربیات موفق میباشد.
شناسایی عوامل مؤثر در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت پسماند با استفاده از مدل PUA

مدل  ،PUAمجموعهای رهیافتها ،روشها و رفتارهای گوناگون و متنوع را در برمیگیرد که جامعه نمونه برای
مطرح نمودن اظهارات خود در مشارکت میکند ،بهطوریکه بر اساس نمونهگیری هدفمند تعداد  17نفر بهعنوان جامعه
نمونه انتخاب گردیده شدند .مراحل روش به این صورت میباشد :به دلیل محدودیتهای فرهنگی جهت تشکیل
جلسات بحث ،ابتدا اطالعات موردنیاز را با یکی از اعضای نمونه موردبحث و بررسی قرار داده ،در ادامه خود اعضا
جلسه تشکیل داده و فرد آموزشدیده ،اطالعات موردنیاز را به اطالع اعضای جلسه رسانده و در مرحله آخر به ترسیم
کروکی و اظهار مشکالت مدیریت پسماند از دیدگاه خود پرداختهاند .الزم به ذکر است نحوه انتخاب محل تشکیل
جلسات بهصورت تصادفی ساده بوده و سعی شده است ،مساجد این روستاها که محل اصلی تجمع هستند انتخاب شدند.
در زیر توضیحات حاضرین در خصوص هر یک از عواملی که در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در
مدیریت پسماند تاثیر دارد ،آمده است.
الف :نظر حاضرین در رابطه با عامل آموزش مؤثر در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت پسماند
آموزش یکی از ارکان مهم باال بردن سطح آگاهی جامعه هست .آموزشهای زیستمحیطی برای تقلیل تولید مواد
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زائد و فراتر از آن تفکیک مواد زائد و بازیافت مناسب در مناطق پیراشهری زاهدان امری مهم و دشوار است .برنامهریزان
و متولیان زاهدان بایستی بر این باور باشند که ثمرات آموزشهای زیستمحیطی در درازمدت نمود پیدا میکنند و این
مسئله بسیار بااهمیت خواهد بود .قابلذکر است ،در حال حاضر ،تالش گردیده شد در شهر زاهدان و همچنین بسیاری
از مناطق پیراشهری ،تفکیک از مبدأ شیشه و کاغذ در بین مردم رواج یابد ولیکن پیگیری و نظارت غیرمستمر متولیان
امر در این شهر قوی نیست .بهاینترتیب بسیاری از حاضرین جلسه ،راهکارهای ذیل را در این زمینه پیشنهاد دادهاند:
-

ترتیب دادن سمینار ،برنامه و جشن در مکانهای عمومی در مورد طرح مدیریت پسماندها و بیان اهداف و بیان اهمیت
بهداشتی ،زیستمحیطی و اقتصادی بازیافت و ارائه فرمهای عضویت و جلب مشارکت مخاطبین نیز میتواند ازجمله
راهکارهای موفق در جلب مشارکت باشد.

-

برپایی نمایشگاههای ثابت و سیار عکس و محصوالت تولیدشده از بازیافت و برگزاری نمایشگاههای آموزشی برای
کودکان و استفاده از خالقیت کودکان در گسترش فرهنگ بازیافت در خانوادهها.

-

بازدید اقشار مردم بهخصوص کشاورزان و باغداران و صاحبان غذاخوریها از نحوه تولید کمپوست و آموزش مردم
جهت تبدیل مواد زائدهای تر خانگی به کمپوست.

-

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

-

تغییر عادات مردم (ترغیب به مصرف سبز)

ب :نظر حاضرین در رابطه با عامل نهادینه کردن طرح تفکیک در مبدأ و بهرهگیری از دخالت مردم در امور مربوط
به مدیریت مؤثر در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت پسماند
امروزه یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش دفن زباله ،نهادینه کردن طرح تفکیک در مبدأ و بهرهگیری از
مشارکت ساکنان و دخالت آنان در امور مربوط به مدیریت پسماند است که یکی از خصلتهای مشارکت ساکنان،
مشارکت فعال و خودانگیخته است .یعنی مشارکت از سوی مردم آغاز و از طرف مسئولین مربوط هدایت میگردد.
مشارکت در تفکیک و جمعآوری زبالههای خانگی نیز از این نوع مشارکتها است .از دیدگاه حاضرین جلسه یکی
از موارد مؤثر در جلب و هدایت مشارکتهای آنها درزمینهٔ مدیریت پسماند دارد ،عدم اعتماد افراد به سخنان و
عملکرد مسئولین زاهدان است .در شهر زاهدان بهخصوص مناطق پیراشهری به دالیل سیاسی و ...بسیاری از مسئولین
اجرایی مردم را از فرایند اجرای بسیاری از طرحهای توسعه و ازجمله مدیریت پسماند شهری دور میکنند .از دیدگاه
بسیاری از افراد جلسه ،در شهری که اعتماد مردم نسبت به یکدیگر (بهخصوص مسئولین) در حد پایینی قرار دارد،
چطور میتوان مشارکتی در مدیریت پسماند از سوی آنان صورت گیرد .لذا باید زمینههای مناسب فراهم گردد تا افراد
ال آگاهی یابند و به دستگیری امور توسط خود
از نظرات و اعتقادات و بینشهای مسئولین پیوسته همکاری کنند ،کام ً
را برای بهبود زندگی خود جامعه مفید بدانند و با مسئولین همکاری همیشگی داشته باشند .به عبارتی تقویت و تحکیم
اعتماد بین ساکنان و مدیرت متولی در این امر ،از راههای مختلف چون عمل به تعهدات ،پاسخگویی به سؤاالت و
رسیدگی به پیشنهادات ،ارائه خدمات مناسب و بهموقع و درنهایت اطالعرسانی در مورد خدمات ارائهشده و باال بردن
آگاهی مردم و ...امکانپذیر خواهد بود.
ج :نظر حاضرین در رابطه با عامل اطالعرسانی مؤثر در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت
پسماند
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با توجه به تأثیر باالی اعتماد ساکنان بر میزان مشارکت آنان در فعالیت مربوط به مدیریت پسماند که به محیطزیست
شهری ارتباط دارد ،ضروری است عالوه بر انعکاس تعهد عملی کارکنان ،اطالعرسانی مناسب درباره اهداف طرح و
نتایج بهدستآمده ضرورت گیرد چراکه اطالعرسانی از طریق رسانهها و پخش برنامههای آموزشی درباره مدیریت
پسماند یکی دیگر از عواملی است که در مشارکت ساکنان تأثیر دارد .ما امروزه در برههای از زمان قرار داریم که (به
تعبیر مک لوهان ،دهکده جهانی) ،رسانهها در آگاهسازی؛ تغییر بینش و آگاهی مردم و  ...نقش بسیار مهمی دارند .بر
این مبنا نقش اجتنابناپذیر رسانهها بر هیچکس پوشیده نیست ،بنابراین با تهیه و پخش برنامهها و فیلمهایی درباره
مشارکت ساکنان در مدیریت پسماند ،امروزه کامالً حائز اهمیت است .از دیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه ،با رسانههای
دیداری و شنیداری در کوتاهترین زمان ممکن برای همه مردم مناطق پیراشهری زاهدان میتوان درباره خصوص اهمیت
بهداشتی ،زیستمحیطی ،صرفههای اقتصادی و ...مدیریت پسماند اطالعرسانی داشت ،تا از این طریق مردم به اهمیت
و جایگاه مشارکتشان در جامعه و اطمینان از ثمربخش بودن مشارکتشان واقف شوند.
د :نظر حاضرین در رابطه با عامل مؤثر (فایدهمندی و باور به سودمندی) در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری
زاهدان در مدیریت پسماند.
فایده مندی و باور به سودمندی عامل مؤثر دیگر است که در مشارکت ساکنان در مدیریت پسماند مؤثر است .در
هر شرایطی افراد زمانی خود را متقاعد میسازند در اجرای یک طرح یا فعالیتی با یکدیگر همکاری نمایند که خود را
در آن طرح شریک بدانند ،یعنی همکاری برای آنها منفعتی به همراه داشته باشد و نتیجه کنش برای فرد باارزشتر و
سود بهدستآمده بیشتر از ضرر باشد .از دیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه ،شهرداری و سازمان بازیافت باید برای
تشویق و جلب مشارکت ،مردم را در سود بازیافت و پسماند شریک و یا در مقابل مواد تفکیکی نقد ًا پول و کاالی
بارزشی را تقدیم مردم کند و یا با برگزاری جشن و تجلیل از ساکنان مشارکتکننده در امر مدیریت پسماند میتواند
قضیه ارزش که (شامل تائید ،احترام و )...را که از نشانههای غیرمادی و نمادین مشارکت است (و شاید از نشانههای
مادی بااهمیتتر باشد) ،را در ساکنان ایجاد کرده و گسترش دهد.
ه :نظر حاضرین در رابطه با عامل مؤثر (ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش نسبت ًا تخصصی درزمینهٔ پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و زیستمحیطی مصرف و رفتار پایدار) در ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت
پسماند.
موفقیت اجرای طرح مدیریت پسماند به میزان زیادی مستلزم تعهد و مشارکت ساکنان نسبت به این امر میباشد ،از
دیدگاه بسیاری از مراجعین جلسه ،ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش نسبتاً تخصصی درزمینهٔ پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی ،بهداشتی و زیستمحیطی مصرف و رفتار پایدار (شامل کاهش تولید پسماند ،استفاده مجدد و بازیافت زباله
در منزل) ،و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدیریت و تفکیک پسماندها ازجمله راهکارهای پایداری هستند که مشارکت
ساکنان را در این زمینه تضمین خواهند کرد .درنهایت مشکالت و معضالت بیانشده در جلسات در ارتباط با مشارکت
ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت پسماند بهصورت ذیل میباشد.
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جدول.7مشکالت بیانشده در جلسات در ارتباط با مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت پسماند
عدم تبلیغات و اطالعرسانی وسیع درزمینهٔ فعالیتهای انجامشده درزمینهٔ مدیریت پسماند
عدم ایجاد و حمایت از تشکلهای خودجوش و مردمی در امور مدیریت پسماند و تدوین ضوابط و آییننامهها برای اجرای مشارکت
تضعیف اعتماد اجتماعی بین مردم و مسئولین
ضعف ظرفیتهای نهادی در رابطه با مدیریت پسماند
فقر فرهنگی درزمینهٔ مدیریت پسماند
نامناسب بودن امکانات و آموزش الزم از سوی نهادهای مدیریت در زمینه مدیریت پسماند
عدم کسب نظر و پیشنهاد از ساکنان و بهکارگیری آنها بهمنظور افزایش اعتماد و نشان دادن اهمیت مشارکت
عدم برپایی نمایشگاههایی از محصوالت بازیافتی و آشنا کردن مردم با این محصوالت
قرار ندادن مخازن مخصوص تفکیک در کنار مخازن مخصوص جمعآوری زبالهها در سطح مناطق پیراشهری
عدم ارائه امکانات الزم در سطح خانوار برای تفکیک زباله و سرویسدهی بهموقع برای جمعآوری از سوی مسئولین مربوط
نبود مشوقهای اقتصادی نظیر خریداری موارد بازیافت شده یا بخشودگی عوارض پسماند برای خانوارهایی که بهصورت منظم بازیافت انجام میدهند.
عدم ارائه آمارهای مربوط به وضعیت کنونی پسماند
نبود آموزش مصرف صحیح و اصولی و کاهش تولید پسماند از طریق فرهنگسازی
عدم سازماندهی فعاالن پسماند غیررسمی در امر تفهیم مواد زائد و زبالهها
منبع :نتایج تحقیق1400،

نتیجهگیری

بشر در تمام مراحل زندگی گامهای بلندی جهت پیشرفت و ارتقای سطح زندگی خود برداشته است .اگرچه
پیشرفتهای چشمگیری در اکثر حوزه ها داشته ولی از جهانی باعث ایجاد تهدید و خطرات جدی برای محیطزیست
شده است .از آن جمله ،تولید زبالههای شهری است که اگر مدیریت صحیح بر اینگونه مواد صورت نگیرد ،ضررهای
جبرانناپذیری بر اکوسیستمهای طبیعی و درنهایت به خود انسان وارد میگردد .بر این اساس در پژوهش حاضر ،به
بررسی نقش مشارکت در مدیریت پسماند در مناطق پیراشهری زاهدان پرداختهشده است .در این راستا ،نتایج پژوهش
نشان داد ،مشارکت در تصمیمگیری و یدی و مالی درزمینهٔ برخی متغیرهای (مشارکت) ،مرتبههای متوسط به باال،
درصد بیشتری را به خود اختصاص داده اند .این مطلب بیانگر آن است که برای رسیدن به سطح مدیریت پسماند در
مناطق پیراشهری زاهدان ،برنامهریزان بایستی به توسعه مشارکت در تصمیمگیری توجه ویژهای مبذول دارند ،تا درنهایت
به هدف افزایش توسعه شهر زاهدان دست یابند .همچنین ضریب تغییر نیز محاسبه و بر اساس آن به متغیرها رتبه دادهشده
است ،در مشارکت در تصمیمگیری رتبه یک متعلق به (مشارکت در مکانیابی محل دفن زباله) ،و در مشارکت یدی
رتبه یک متعلق به (مشارکت در اطالعرسانی معضالت زیستمحیطی و حفظ محیطزیست) ،در مشارکت مالی رتبه
یک متعلق به (تحویل زبالههای تفکیکی بهصورت رایگان به شهرداری) میباشد .همچنین در مطالعه همبستگی بین
مؤلفههای متغیرهای مشارکت در تصمیمگیری ،یدی و مالی و مدیریت پسماند شهری ،بررسی مقادیر ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای مستقل (مؤلفهها) با مدیریت پسماند شهری زاهدان رابطه مثبت و معنیداری
در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .در تحلیل رگرسیون ،مؤلفههای مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان
بهعنوان متغیر وابسته و مشارکت (تصمیمگیری ،یدی ،مالی) بهعنوان متغیرهای مستقل به شیوه گامبهگام وارد تحلیل
شدند.نتایج نشان داد که بر اساس ضریب تعیین تعدیلشده  95درصد تغییرات متغیر وابسته (مؤلفههای مدیریت پسماند
مناطق پیراشهری) بهوسیله مؤلفه مشارکت تبیین میشود و پس از پنج گام متوالی 15 ،متغیر در معادله رگرسیون باقی
ماندند که مقدار آماره  Fبرابر با  398/087در سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد که حاکی از معنیدار بودن
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رگرسیون میباشد .در ادامه نیز بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر در مشارکت ساکنان مناطق پیراشهری زاهدان در مدیریت
پسماند از مدل  ، PUAاستفاده گردید .نتایج نشان داد ،عوامل آموزش ،نهادینه کردن طرح تفکیک در مبدأ و بهره
گیری از دخالت مردم در امور مربوط به مدیریت ،اطالعرسانی ،فایدهمندی و باور به سودمندی ،ارتقای سطح آگاهی
عمومی و دانش نسبتاً تخصصی درزمینهٔ پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و زیستمحیطی مصرف و رفتار
پایدار ،بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در مشارکت ساکنان در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان میباشد .در
ادامه نیز مشکالت مربوط به مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری از سوی حاضرین جلسه مشخص گردید.
مشکالتی از قبیل (عدم تبلیغات و اطالعرسانی وسیع درزمینهٔ فعالیتهای انجامشده درزمینهٔ مدیریت پسماند شهری
در مناطق پیراشهری زاهدان ،عدم ایجاد تشکلهای خودجوش و مردمی در امور مدیریت پسماند و تدوین ضوابط و
آییننامهها برای اجرای مشارکت ،تضعیف اعتماد اجتماعی بین مردم و مسئولین ،ضعف ظرفیتهای نهادی در رابطه با
مدیریت پسماند ،فقر فرهنگی درزمینهٔ مدیریت پسماند ،نامناسب بودن امکانات و آموزش الزم در زمینه مدیریت
پسماند ،عدم کسب نظر و پیشنهاد از ساکنان و بهکارگیری آنها بهمنظور افزایش اعتماد و نشان دادن اهمیت مشارکت،
عدم برپایی نمایشگاه هایی از محصوالت بازیافتی و آشنا کردن مردم با این محصوالت ،قرار ندادن مخازن مخصوص
تفکیک در کنار مخازن مخصوص جمعآوری زبالهها ،عدم ارائه امکانات الزم در سطح خانوار برای تفکیک زباله و
سرویسدهی بهموقع برای جمعآوری از سوی مسئولین مربوط ،نبود مشوقهای اقتصادی نظیر خریداری موارد بازیافت
شده یا بخشودگی عوارض پسماند برای خانوارهایی که بهصورت منظم بازیافت انجام میدهند ،نبود آموزش مصرف
صحیح و اصولی و کاهش تولید پسماند از طریق فرهنگسازی ،عدم سازماندهی فعاالن زباله غیررسمی در امر تفهیم
مواد زائد و زبالهها) میباشد.
نتایج این پژوهش با مطالعات (زینتیفخرآباد و همکاران در سال  ،)1396که شیوههای جلب مشارکتهای مردمی
در فرایند مدیریت پسماند مناطق روستایی را مؤثر میدانند و (توکلینیا و همکاران در سال  ،)1396که عواملی همچون
مسئولیتپذیری ،آموزش و انگیزش ساکنان ،تبلیغات ،و ...بر جلب مشارکتهای عمومی مؤثر میدانند ،مطابقت دارد.
همچنین با نتایج قانی و همکاران در سال  ،)2013در راستای افزایش مشارکت در مدیریت پسماند همخوانی و مطابقت
دارد.
لذا در ادامه پیشنهاداتی در جهت تقویت مشارکت شهروندان در امر مدیریت پسماند شهری زاهدان ارائه میگردد:
-

آموزش یکی از ارکان مهم باال بردن سطح آگاهی جامعه هست .آموزشهای زیستمحیطی برای تقلیل تولید مواد
زائد و فراتر از آن تفکیک مواد زائد و بازیافت مناسب امری مهم و دشوار است .برنامهریزان و متولیان امور بایستی بر
این باور باشند که ثمرات آموزشهای زیستمحیطی در درازمدت نمود پیدا میکنند و این مسئله بسیار بااهمیت خواهد
بود؛

-

اطالعرسانی از طریق رسانههای عمومی (رادیو و تلویزیون) بهخصوص فضای مجازی ،میتواند بهصورت مستمر زمینه-
های افزایش مشارکت مردم در فرایند مدیریت پسماندهای مناطق پیراشهری زاهدان را فراهم آورد؛ و

-

پیشنهاد میشود درآمدهای حاصل از بازیافت زبالههای درنتیجه تفکیک در مبدأ را بهعنوان یک عامل انگیزشی مناسب
برای مشارکت همگانی قرار داده شود ،البته این مورد را باید موردتوجه قرارداد که این درآمدها در جهت کارهای
عمرانی البته با مشارکت و نظرخواهی شهروندان صرف شود تا آنها تأثیر این درآمدها را بهخوبی حس کنند.
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