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چکیده
مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و
، در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند شهری.اقتصادی ترین روش های پردازشی امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت می گیرد
 هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند.شهروندان نقش بسیار تاثیرگذاری دارند
 روش تحقیق از نوع. تهران به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است19 خانگی در تهران است که بدین منظور منطقه
 با استفاده از تحقیقات مشابه قبلی و نظرات اساتید، روایی و پایایی این پژوهش.توصیفی – تحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد
 اعتبار درونی (پایایی) ابزار (پرسشنامه) نیز از طریق آلفای کرون باخ با مقدار. تائید شده است، روایی ابزار تحقیق،راهنما و مشاور پایاننامه
 رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی رابطه معنی. برای پرسشنامهها نشان دادهشده است0/84
 همچنین جهت بررسی متغیرهای جانبی تحقیق.داری نشان داد و مشخص گردید هر یک از عوامل رتبه بندی متفاوتی در مشارکت دارند
 و اسپیرمن استفاده شد و نتایج،(شامل جنسیت و تحصیالت) در ارتباط با مشارکت در مدیریت پسماند خانگی از آزمون تی تک نمونه ای
.نشان داد که بین متغیر تحصیالت و جنسیت با تمایل به مشارکت در مدیریت پسماند خانگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
واژگان کلیدی
 کالنشهر تهران،19  منطقه، مشارکت شهروندان،مدیریت پسماند
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Abstract
Citizens' participation in the waste management process is achieved by reducing waste generation
and separating waste at source as one of the most efficient and economical processing methods in
most countries today. Citizens play an important role in the success of this approach to municipal
waste management. The purpose of this study was to evaluate and analyze the factors affecting
citizen participation in household waste management in Tehran. The research method is descriptiveanalytical and the research tool is a questionnaire. The validity and reliability of this study were
confirmed by previous similar researches and the opinions of theses professors and thesis advisors.
The internal validity (reliability) of the tool (questionnaire) was also demonstrated through
Cronbach's alpha with 0.84 for the questionnaires. Ranking of factors affecting the rate of citizen
participation in household waste management showed a significant relationship and it was found that
each of the factors had different ranking in participation. Also, one-sample t-test, Spearman and
Spearman tests were used to investigate the research variables (including gender and education)
related to participation in household waste management. There are positive and significant.
Keywords
Waste Management،Citizen participation،District 19, Tehran metropolis ،Household waste
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انتخاب شود .این برنامه های آموزشی با ایجاد درک صحیح از
اثرات بهداشتی و زیست محیطی پسماند ،آگاهی ،شناخت و
انگیزه مردم در انجام رفتارهای محیط زیست پسندانه و
مشارکت در مدیریت پسماند را بیشتر می کند و آنها را با شیوه
های اجرایی مشارکت در مدیریت پسماند آشنا می نماید
) (USEPA, 2013; Premakumara, 2011اولین و
مهمترین مرحله از مدیریت پسماندها ،مرحله تولید است چرا که
در صورت کاهش تولید پسماند ،در هزینه ها ،انرژی ،وقت و ...
صرفه جویی خواهد شد .تولید مواد زائد جامد جزء الینفک
زندگی انسان است .رشد تکنولوژی و بهره گیری بیشتر از منابع
طبیعی و تبدیل انرژی بر ابعاد و پیچیدگی تولید مواد زائد جامد
افزوده است ،به طوریکه مشکل اصلی جوامع تولید روزافزون
مواد زائد است ،بنابراین تولید باید به اندازه مصرف و متناسب با
آن باشد و درمصرف مواد باید نهایت صرفه جویی به عمل آید.
از آنجا که کنترل شهروندی عالی ترین سطح مشارکت است و
مردم را در تصمیم گیری دخالت می دهد ،می توان با شناخت
چنین مشارکتی موفقیت مسئولین را در فرهنگ سازی مردم در
اجرای طرح مدیریت پسماند ارزیابی کرد (محمدی وهمکاران،
 .)1391در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی
در شهر تهران مدیریت پسماند شهری است .اگرچه در یک دهه
اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در مدیریت پسماند حاصل شده،
اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت
شهروندان در مدیریت پسماند خانگی می باشد که به عنوان
نمونه در منطقه  19تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی نظری
همتی ( ،)1397در بررسی خود به عوامل موثر جهت مشارکت
شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری (مطالعه
موردی :شهرسرعین) ،پرداخته است .نتایج نشان داد در بین
متغییرهای مورد بررسی به غیـر از درآمـد و تعـداد افـراد
خـانواده بقیـه متغییرهـا بـا میـزان مشارکت شهروندان رابطه
معنا داری داشتند .با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده % 38از
شـهروندان از آگـاهی کمـی در زمینـه تفکیک از مبدأ برخوردار
بودند و حدود % 90از شهروندان تمایل و عالقه به آمـوزش
جهـت مشـارکت در اجـرای ایـن طـرح را داشتند .همچنین از
بین روش های آموزشی مورد بررسی (چهره به چهره ،پمفلت،
رسانه) ،آمـوزش از طریـق رسـانه بیشـترین تاثیرات را از
دیدگاه شهروندان جهت مشارکت در طرح تفکیک از مبدأ
پسماندهای شهری داشت .طبق نتایج مطالعه حاضر نهادینه
کردن طرح تفکیک در مبدأ مستلزم بهـره گیـری از مشـارکت
مـردم می باشـد .مشارکتی که بدون کسب آ گاهی الزم قابل
تحقق نمی باشد .بنابراین در برنامه ریزی مـدیریت شـهری بـا
توجـه بـه وضـعیت و شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
جامعه نوع سیستم آموزشی مطلوب جهت ارتقای آگـاهی
شـهروندان بایـد مشـخص شـود .براساس نتایج این مطالعه
رسانه ها از میان تمامی ابزار و فنون جدید سهمی شـگرف در
افـزایش میـزان آگـاهی مـردم جهـت مشارکت در اجرای
برنامه های تفکیک از مبدأ را دارد.

 .1مقدمه
در دوره حاضر که با افزایش شهرنشینی رو به رو هستیم
مشارکت در تمامی زوایای زندگی انسان ها به خصوص
مشارکت در امور شهری از جایگاه خاصی برخوردار است .زباله،
مشارکت زیست محیطی و هزینه های سنگین مربوط به
مدیریت آن هم ،یکی از مشکالت مهم امور شهری می باشد
که بدون تردید هر شهری با آن دست به گریبان است .امروزه
در اکثر کشورهای توسعه یافته ،حفظ محیط زیست جزئی از
فرهنگ عمومی شده و حساسیت نسبت به مسائل زیست
محیطی از اهمیت به سزایی برخورداراست (نوانبخش و نعیمی،
 .)1390در تمامی جوامع و شهرداری ها به دالیل مختلف از
جمله هزینه های باال ،کمبود زمین و خطرات بهداشتی و زیست
محیطی دفن بهداشتی پسماند در تالش هستند که از روش
های مختلف شامل کاهش تولید پسماند ،بازیافت ،کمپوست و
زباله سوزی ،وابستگی و نیاز خود به دفن بهداشتی را کاهش
دهند)(Marshall and Farahbakhsh 2013: 1-6
یکی از اجزای ضروری برای اجرای موفق برنامه های کاهش
تولید پسماند ،توسعه بازیافت و کمپوست ،مشارکت عمومی
است .مردم از طریق اصالح الگوی خرید ،استفاده مجدد از
محصوالت ،استفاده کمتر از وسایل یکبار مصرف و ...می توانند
نقش مهمی در کاهش تولید پسماند داشته باشند .مشارکت
عمومی در برنامه های بازیافت ،نرخ بازیافت را افزایش داده،
هزینه های مربوطه را کاهش داده و موجب بهبود کیفیت
کاالهای بازیافتی می گردد .سایر زمینه های مشارکت مردم در
مدیریت پسماند عمدتا شامل تصمیم گیری در زمینه مدیریت
پسماند ،جداسازی اجزاء خطرناک پسماند در محل تولید ،عدم
ریخت و پاش پسماند و رعایت زمان مناسب برای انتقال
پسماند به خارج از منزل برای جمع آوری آن می شود .مشارکت
عمومی در تصمیم گیری ،عالوه بر اینکه نقش مهمی در اتخاذ
بهترین تصمیم دارد ،مخالفت ها و اعتراضات عمومی در برابر
پروژه های مدیریت پسماند را نیز کاهش می دهد (Pichtel,
;2003
Miranda,
;2010
Kumar,
)  Somashekar, Jayaram, 2010یکی از مهمترین
عوامل در جلب مشارکت عمومی ،برنامه های آموزشی و
افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه مدیریت پسماند است.
آموزش همگانی در زمینه مدیریت پسماند جزئی از آموزش
محیط زیست بشمار می رود .آموزش همگانی در زمینه مدیریت
پسماند به دو صورت آموزش رسمی در مدرسه ،دبیرستان و
دانشگاه و آموزش غیررسمی قابل انجام است .آموزش
غیررسمی هم بصورت چهره به چهره و هم با استفاده از
فناوری های آموزشی (پمفلت ،پوستر ،بیلبورد ،بنر و )...و رسانه
های گروهی (رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،روزنامه و )...قابل ارائه
است .اگرچه نتایج برخی از مطالعات نشان داده که آموزش
چهره به چهره ،اثربخشی بیشتری در جلب مشارکت مردم دارد،
اما استفاده از فناوری های آموزشی و رسانه های گروهی،
استمرار و پوشش بیشتر و هزینه به مراتب کمتری خواهد
داشت .محتوای برنامه های آموزشی نقش قابل توجهی در
اثربخشی آنها دارد و باید با توجه به فناوری و رسانه آموزشی
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اند که نگرانی زیست محیطی انگیزه اصلی برای بازیافت است.
این مطالعه همچنین نشان داد که الرامی باید به تدوین یک
سیاست آموزشی تهاجمی ،سیاست های تشویقی و یک برنامه
جامع برای تشویق هرچه بیشتر مشارکت عمومی برای دستیابی
به نرخ انحراف  ٪40زباله های خود تا سال  2030بپردازد.
آلیس ( ،)2016در تحقیقی تحت عنوان مشارکت عمومی
بازیافت از طریق منافع اقتصادی :مطالعه موردی در قلمرو
فدرال البوان به این نتیجه دست یافت که منافع اقتصادی نقش
اساسی در تشویق بازیافت و کمپوست به مصرف کنندگان دارد
 ،زیرا این امر امروزه بسیار مهم است .براساس مصاحبه ،
مشخص شد که علت معمول فقدان روشهای به حداقل رساندن
زباله های جامد به دلیل کم آگاهی و آگاهی ،نگرش منفی ،عدم
ناکارآمدی اجرا و همچنین عدم وجود امکانات بازیافت است .با
این وجود ،یک سیستم مدیریت پسماند خوب باید در کنار
فناوری پیشرفته و آگاهی از محیط زیست ،آموزش ،کارزار
مداوم به حداقل رساندن زباله های جامد شهری و تجهیزات
بازیافت بیشتر باید برنامه ریزی شود و نباید از آنها اطمینان کرد
تا از توسعه پایدار برای نسل آینده اطمینان حاصل شود.
 .2روش انجام تحقیق

توکلی نیا و همکاران ( ،)1396در پژوهش خود با عنوان تحلیل
عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت
پسماند (مطالعه موردی :منطقه  5شهرداری تهران) ،با هدف
شناسایی عوامل موثر بر جلب مشارکت شهروندان در بهینه
سازی مدیریت پسماند شهری انجام داده اند .بدین منظور سه
دسته عوامل در نظر گرفته شدند که عبارتند از ویژگی های
فردی ،قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت .نتایج نشان داد
که عواملی هم چون مسئولیت پذیری ،آموزش و انگیزش
شهروندان ،تبلیغات ،شرایط و امکانات و قوانین و مقررات بر
جلب مشارکت های مردمی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
فریدون یزدانی ،مرضیه توکلی ،عبدالکریم ملک محمدی
( )1393در مقاله ،نقش مشارکت های مردمی در مدیریت
پسماند شهری از دیدگاه دانش آموزان شهر اصفهان به این
نتیجه رسیده اند که امروزه با افزایش جمعیت و در پی آن باال
رفتن مصرف ،تولید پسماند در ابعاد گوناگون خانگی ،شهری و
صنعتی به سرعت گسترش یافته است و کاهش تولید پسماند
امری ضروری است .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
با آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مشارکت مردم و
بهبود در مدیریت پسماندهای شهری رابطه معنادار آماری وجود
دارد .احمدی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی که جهت بررسی
میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدأ
پسماند زباله های شهری انجام شد ،دریافتند که میزان
مشارکت مردم در جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر
همدان متفاوت از هم بوده است .فاتح نیا ( )2012نیز در بررسی
وضعیت تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد شهری و ارائه
راهکارهای افزایش مشارکت مردمی در منطقه  5شهرداری
تهران گزارش نمود که آموزش مستقیم کارگاهی ( 81درصد)،
از طریق تشکیل کارگاه بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزش برای
مشارکت در امر جداسازی زباله ها در مبدأ داشته است.
سینوسومول و ام کومبوزی ( ،)2019در پژوهشی تحت عنوان
مشارکت در زباله های جامد مبتنی بر مدیریت جامع در حومه
نکولومان ،بوالوایو ،زیمبابوه ،با استفاده از مصاحبه های نیمه
ساختاری برای جمع آوری داده های کارشناسان استفاده نمودند.
این مطالعه نشان داد که مدیریت جامع زباله های جامد در تغییر
ضایعات موفق نبوده است .همچنین مشخص شد که سازمان
های مبتنی بر جامعه) (CBOهیچ تالشی برای اجرای روش
های جایگزین مدیریت پسماند بازیافت زباله و کمپوست ننموده
اند .عالوه بر این ،عدم بودجه برای بهبود زیرساخت های زباله
در این کشور ،آژانس مدیریت محیط زیست ( )EMAو شورای
شهر بوالوایو این کشور را در این زمینه تضعیف کرده اند .بوم و
همکاران ( ،)2017در تحقیقی با عنوان ادراکات عمومی و شیوه
های زباله جامد بازیافت در شهر الرامی در وایومینگ ،ایاالت
متحده آمریکا ،به چالش های مدیریت پسماندهای جامد
خانگی برای پرداخته اند .این مطالعه شامل یک بررسی پستی از
طریق پست الکترونیکی برای درک منظر مشارکت عمومی و
عوامل مؤثر در بازیافت رفتارها و نگرش های ساکنان الرمی
بوده است .خدمات منطقه ای وایومینگ نتایج نشان می دهد
که بیش از  ٪80از پاسخ دهندگان این نظرسنجی اعالم نموده

محدوده مورد مطالعه
منطقه  19از شمال به اتوبان جوانه ،از جنوب به اتوبان آزادگان،
از شرق به اتوبان نواب ،خیابان بهمنیار و از غرب به اتوبان آیت
اهلل سعیدی محدود میشود .این منطقه از بافتی قدیمی
برخوردار است و شامل محلههای متعددی میباشد .مهمترین
آنها عبارتند از :خانی آباد نو ،شهرک شریعتی ،عبدل آباد ،نعمت
آباد ،صالح آباد ،دولتخواه ،شهرک احمدیه و شهرک بخارائی .از
جمله اماکن شاخص منطقه نیز میتوان به کورههای آجر پزی،
میدان ترهبار مرکزی شهر تهران و بهشت زهرا و مرقد مطهر
امام راحل (ره) و مرکز خرید و فروش همگانی خودرو اشاره
کرد .این منطقه با مناطق  18 ،17 ،16و  20همجوار است و
دارای  5ناحیه و  12محله است (پورتال شهرداری منطقه .)19
شکل ( : )1محدود مورد مطالعه

روش تحقیق
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بهصورت
بررسی کمی و میدانی به ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر
مشارکت شهروندان منطقه  19در مدیریت پسماند خانگی
پرداخته است .پژوهش حاضر مبتنی بر روش پیمایشی بوده و از
پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری اطالعات استفادهشده است.
پرسشنامه شامل سؤاالتی در سنجش ابعاد و شاخص های
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میان متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن
بهره گیری شده است.
یافته های تحقیق

تحقیق (تمایل فرد به مشارکت ،تجربه فعالیت های داوطلبانه و
عام المنفعه ،ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی ،مشوق مالی،
حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی،
تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت ،آگاهی فرد درباره
موضوع مشارکت و پیامدهای آن ،تصور فرد از توانمندی ها و
مهارت های خود ،تصور فرد از هنجارهای مشارکتی ،گرایش
فرد به رفتار مشارکتی ،اعتماد به عملکرد نهاد متولی
(شهرداری) ،رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی،
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی،
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی) بوده
است .جامعه آماری در این تحقیق تمامی شهروندان ساکن در
منطقه  19تهران بودهاند که بهصورت تصادفی تعداد  384نفر
انتخاب شدند .همچنین برای سنجش روایی (اعتبار) ،با استفاده
از روایی صوری ،نظرات افراد مرتبط بررسی و پایایی آن با
استفاده از آزمون کرونباخ در محیط نرمافزاری  Spssمعادل
 ./84تعیین شد که گویای هماهنگی و پایایی باالی دادهها
است .در تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمونهای آماری توصیفی
و استنباطی در نرم افزار  Spssاستفاده شده است .در سطح
آمار توصیفی ،از میانگین گیری و درصد گیری ،و در سطح آمار
استنباطی ،از آزمون تی تک نمونه ای و برای بررسی ارتباط

یافتههای توصیفی
بر اساس یافتههای تحقیق  57درصد از افراد نمونه را مردان
تشکیل میدهند .همچنین بیشترین تعداد پاسخگویان
(33.44درصد) مربوط به گروه سنی 18تا  30سال است25.52 .
درصد از افراد زیر دیپلم و  14.32درصد از افراد در این جامعه
آماری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر بودهاند.
 45.6درصد جامعه آماری شاغلاند و  52.3درصد از
پاسخدهندگان خود را مالک منزل مسکونی عنوان کردهاند.
همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می دهد فراوانی تعداد
دفعات مراجعه به غرفۀ بازیافت یا تحویل به مامور بازیافت به
صورت کلی در سطح پایینی می باشد به صورتی که تنها 15.7
درصد از شهروندان منطقه  19به صورت ماهانه این کار را
انجام می دهند .تعداد دفعات مراجعه یا تحویل به مامور بازیافت
توسط شهروندان و ویژگیهای عمومی پرسششوندگان در
قالب  5متغیر عمومی (جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،شغل،
نحوۀ تصرف مسکن) در جدول شماره  2به تفضیل بیانشده
است.

جدول ( : )2توزیع پاسخگویان برحسب ویژگیهای عمومی

متغیر
جنس

سن

میزان
تحصیالت

مرد
زن
 18تا 30
 31تا40
 41تا 55
 56تا 65
+66

فراوانی
219
165
90
83
79
80
52

درصد
57
43
33.44
21.61
20.57
21
13.57

زیردیپلم

98

25.52

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق
لیسانس

86
43
102

22.39
11.20
26.56

55

14.32

متغیر
نحوۀ تصرف مسکن

شغل

تعداد دفعات مراجعه با غرفه
بازیافت

مالک
رهن و استیجاری
شاغل
بیکار
خانه دار
دانشجو
باز نشسته
هرسال کمتر از  6بار
هرسال  6الی  10بار
هر ماه  1الی  2بار
هر ماه  3الی  4بار

فراوانی
201
183
175
69
40
48
52
229
95
57
3

درصد
52.3
47.7
45.6
18
10.4
12.5
13.54
59.6
24.7
14.9
0.8

هر هفته  1الی بیشتر

0

0
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معنی داری به دست آمده که بزرگتر از سطح آزمون می باشد،
می توان گفت داده های تحقیق دارای توزیع نرمال اند.

یافته های تحلیلی
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی نرمال بودن داده ها
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به سطوح

جدول ( :)3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی دادهها

شاخص

تعداد نمونه

آزمون کلموگروف اسمیرنوف

معنی داری

تمایل فرد به مشارکت

383

1.381

0.075

تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه

383

1.372

0.065

ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی

383

1.366

0.052

مشوق مالی

383

1.366

0.054
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حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی

383

1.364

0.054

تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت

383

1.371

0.059

آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن

383

1.324

0.068

تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود

383

1.370

0.071

تصور فرد از هنجارهای مشارکتی

383

1.371

0.067

گرایش فرد به رفتار مشارکتی

383

1.372

0.069

اعتماد به عملکرد نهاد متولی (شهرداری)

383

0.915

0.051

رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی

383

1.324

0.065

رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی

383

1.301

0.051

رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی

383

1.321

0.062

شهری موردبررسی قرارگرفته است ،نتایج نشان میدهد در
شاخصهای مشوق مالی با میانگین  ، 4.28تصور فرد از
توانمندی ها و مهارت های خود با میانگین  ،3.94در سطح
خوبی قرار دارد .همچنین شاخص های تمایل فرد به مشارکت
و گرایش فرد به رفتار مشارکتی با میانگین  ،3.86در سطح
متوسط و باالتر از متوسط ارزیابی می شوند و در شاخص های
اعتماد به عملکرد نهاد متولی (شهرداری) با میانگین  2.41و
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهادهای متولی با میانگین
 2.97در سطح پایینی قرار گرفته و وضعیت مطلوبی ندارد.
همچنین در کلیه شاخص سطح  sigبا اطمینان  95درصد با
مقدار  0.000قرار گرفته و معنا دار می باشد و تنها در دو
شاخص رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی با مقدار
 0.954و اعتماد به عملکرد نهاد متولی (شهرداری) با مقدار
.)4
(جدول
نیست.
معنادار
1.126

بهمنظور بررسی عوامل موثر بر مشارکت های مردمی در
مدیریت پسماند شهری در هر یک از شاخصهای تبیینکننده
موردبررسی قرارگرفته و برای سنجش آن ،از آزمون T-test
تک نمونهای استفادهشده است .حد متوسط در این پژوهش عدد
سه است ،در این صورت از مقادیر حد باال و حد پایین
استفادهشده که اگر هر دو حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین
از مقدار مشاهدهشده بزرگتر است .بدین ترتیب که سطح
متوسط عوامل موثر بر مدیریت پسماند شهروندان در هریک از
شاخصها جهت محاسبه سطح مشارکت مردم با این عدد
شناسایی میشوند .بدین ترتیب ابتدا هر یک از شاخصها
موردبررسی قرارگرفته است .در آزمون  T-testتک نمونهای
فرض  H0حاکی از برابری پایداری با عدد سه است و فرض
 H1حاکی از عدم برابری با حد متوسط در مشارکت شهروندان
در مدیریت پسماند است .جدول شماره ( )4که هر یک از
شاخصهای موثر بر مشارکت های مردمی در مدیریت پسماند

جدول ( :)4عوامل موثر بر مشارکت های مردمی شهروندان منطقه  19در مدیریت پسماند شهری

عوامل موثر بر مشارکت های مردمی در مدیریت پسماند
شهری
تمایل فرد به مشارکت
تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه
ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی
مشوق مالی
حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی
تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت
آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن
تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود
تصور فرد از هنجارهای مشارکتی
گرایش فرد به رفتار مشارکتی
اعتماد به عملکرد نهاد متولی (شهرداری)
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی

حد متوسط = 3
میانگین

مقدار t

درجه
آزادی ()df

3.86
3.72
3.75
4.28
3.68
3.45
3.68
3.94
3.28
3.86
2.41
2.97
3.71
3.63

19.614
11.541
17.268
21.315
18.364
6.012
10.201
22.369
5.264
10.514
-3.671
0.229
8.423
6.294

383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
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سطح
معنیداری
)(sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.006
0.000
0.000
0.031
0.000
1.126
0.954
0.000
0.000

فاصله اطمینان %95

اختالف
میانگین

پایینترین

باالترین

0.62704
0.54145
078521
1.25430
0.820186
0.34567
1.054230
0.80783
0.63512
0.42646
-0.10901
0.00870
0.36292
0.29156

0.6487
0.4441
0.7062
1.417
0.7616
0.2717
1.0032
1.0254
0.5354
1.0054
-0.3041
-0.0549
0.3152
0.1692

0.8253
0.8438
0.8865
1.2298
0.8892
0.4121
1.1430
1.2740
0.7348
1.1105
-0.0684
0.0721
0.4853
0.5891
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بهدستآمده (جدول  )5میتوان گفت بین نظرات مردان و زنان
در خصوص میزان مشارکت در مدیریت پسماند ،تفاوت معنی
داری وجود دارد .به صورتی که میانگین پاسخ های شهروندان
منطقه  ،19پاسخ های زنان ( ،)3.82از میانگین پاسخ های
مردان ( ،)3.38باالتر است و نشان دهنده تمایل بیشتر زنان در
این امر می باشد.

بررسی رابطه بین مشخصات جمعیت شناختی با
متغیرهای تحقیق
جهت بررسی رابطه بین مشخصات جمعیت شناختی با
متغیرهای تحقیق ،از طریق برقراری ضریب همبستگی
اسپیرمن و آزمون  tنمونههای مستقل ،ارتباط بین جنسیت و
میزان تحصیالت با مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند
مورد آزمون قرار گرفت .با توجه به سطح معنیداری

جدول ( : )5همبستگی متغیر جنسیت جامعة موردبررسی با مشارکت در مدیریت پسماند

13

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

مردان

262

3.38

0.32582

18.654

زنان

122

3.82

0.75861

11.346

درجه آزادی

سطح معنیداری

)(df
261

)(sig

121

0.000
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پسماند مقدار  0.006بهدستآمده و بین سطح تحصیالت
شهروندان با تمایل به مدیریت پسماند ،رابطه معنادار در سطح
 95درصد برقرار است و نشان دهنده آن است که با افزایش
میزان تحصیالت تمایل به مشارکت در امر مدیریت پسماند
افزایش پیدا می کند.

همچنین بهمنظور بررسی رابطه بین میزان تحصیالت
شهروندان و نظرات آنها در خصوص میزان تمایل به مدیریت
پسماند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که نتایج
این آزمون در جدول ( )6درجشده است .بر اساس یافتههای
تحقیق ضریب همبستگی بهدستآمده بین میزان تحصیالت
شهروندان منطقه  19و میزان تمایل به مشارکت در مدیریت

جدول ( : )6همبستگی متغیر سطح تحصیالت جامعة موردبررسی با مشارکت در مدیریت پسماند

منطقه مورد بررسی

ویژگی جمعیت شناختی

تعداد نمونه
N

منطقه 19

سطح تحصیالت

384

همبستگی اسپیرمن
(Spearman’s
)Correlation
0.031

سطح معنی داری
)(sig
0.006
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جهت شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان

از آزمون فریدمن جهت شناسایی و اولویت بندی متغیرهای

مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی از آزمون

اثرگذار بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندخانگی

فریدمن استفاده شده است .مقدار مجذور کای به دست آمده

مشخص شد که به ترتیب اولویت متغیرهای تصمیم به آگاهی

برابر با  891.516است که در سطح خطای کمتر از  0.05قرار

فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن ( ،)10.04مشوق

دارد ( .)P>./05معنی دار بودن آزمون فریدمن بدین معناست

مالی ( ،)9.94حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و

که رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در

محل زندگی ( )8.89و ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی

مدیریت پسماند خانگی بامعناست و هر یک از عوامل رتبه

( )8.51در رتبه های اول تا چهارم هستند .نتایج این بخش

بندی متفاوتی در مشارکت دارند .با توجه به نتایج بدست آمده

نشان دهنده اهمیت آگاهی و دانش در این باره می باشد.

جدول ( : )7رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عوامل
تمایل فرد به مشارکت
تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه
ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی
مشوق مالی
حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی
تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت
آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن
تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود
تصور فرد از هنجارهای مشارکتی
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رتبه
8.21
7.43
8.51
9.94
8.89
6.39
10.04
8.55
7.74
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10
11
12
13
14

گرایش فرد به رفتار مشارکتی
اعتماد به عملکرد نهاد متولی (شهرداری)
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی

6.66
4.63
4.74
6.49
6.77

نمودار ( :)1رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی
12

10

8

6

4

2

0

پسماند در سطح کالن مستلزم مسئولیت پذیری افراد جامعه
برای مشارکت است به نحوی که اثرات و پیامد های این امر در
بهینه سازی مدیریت پسماند مشهود باشد .امروزه موفقیت
سیستم مدیریت پسماند به میزان مشارکت مردمی بستگی دارد.
بنابراین شهروندان به عنوان عنصر اصلی برای موفقیت سیستم
مدیریت پسماند می باشند .به همین منظور کلیه عوامل
انگیزشی و راهکارهایی که سبب افزایش مشارکت مردم در امر
مدیریت پسماند می گردند می بایست در برنامه مدیریت پسماند
گنجانده شود .در این پژوهش عوامل گوناگونی که سبب ایجاد
انگیزش در مشارکت شهروندان می شوند ،مشخص و در رابطه
با افراد ساکن در منطقه  19شهرداری تهران مورد مطالعه قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد در شاخصهای مشوق مالی با
میانگین  ،4.28تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود با
میانگین  ،3.94در سطح خوبی قرار دارد .همچنین شاخص

بحث و نتیجه گیری
وضعیت تولید پسماند در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته
و توسعه یافته ،بسیار نامطلوب است و آنچه که بر میزان
نامطلوب بودن این وضعیت افزوده ،بی توجهی به موضوع
بازیافت پسماند تولید شده است .اگر چه در سطح کالنشهر
تهران باید در نظر داشت که وضعیت تولید پسماند و بازیافت در
این شهر نیز با مقادیر میانگین جهانی و وضعیت کشورهای
توسعه یافته تفاوت های قابل توجهی دارد .لذا علی رغم تأکید
نهادها بر عملکرد مطلوب این حوزه در شهر تهران ،آنچه که در
واقعیت وجود دارد ،وضعیتی نامطلوب و نگران کننده است .آنچه
امروزه تبدیل به یک دغدغه در محیط زیست شهری گردیده،
چگونگی جمع آوری و دفع و معدوم سازی پسماند های شهری
است .جلب مشارکت شهروندان یکی از ویژگی های متداول
دستگاه های مدیریت مواد زائد است .مشارکت در مدیریت
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استفاده نمود .استفاده از چنین روش هایی ،موجب
فرهنگ سازی صحیح در جامعه و ایجاد هنجارهای
مشارکتی بیشتر در زمینه بازیافت پسماند و حفظ محیط
زیست می شود .همچنین با استفاده از این روش ها،
تمایل افراد به مشارکت افزایش یافته و تصور آنها نسبت
به اهمیت نقش خودشان در مشارکت اصالح خواهد شد.
ترویج باورهای فرهنگی صحیح با تأکید بر آموزه های
دینی و اخالقی در جامعه ،می تواند در بطن این
پیشنهادات جای گیرد.
 با توجه به بررسی های صورت گرفته در حال حاضر تعداد
غرفه های بازیافت در سطح شهر از هیچ گونه استاندارد
جمعیتی با مساحتی تبعیت نمی کند و لذا نمی توان
وضعیت مشارکت شهروندان در منطقه ای با تعداد غرفه
بازیافت بیشتر را با منطقه دیگر با تعداد غرفه بازیافت
کمتر مقایسه کرد (به ویژه که مؤلفه های جمعیتی و
مساحتی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مناطق
مختلف شهر با هم متفاوت است) .لذا در وهله نخست،
می بایست مطابق شاخص هایی نظیر جمعیت ،مساحت و
نیازسنجی مناطق ،تعداد غرفه های بازیافت به حد
مشخصی برسد و نسبت به رفع کمبود تعداد این غرفه ها
اقدام گردد .همچنین افزایش ساعت کاری ایستگاه های
بازیافت به عنوان یکی از روش های افزایش مشارکت
شهروندان در زمینه بازیافت پسماند قابل تأمل است.
 با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،اطالع رسانی مکتوب
در مکان های پرتردد شهری همچون نصب پوستر و
بنرهای زیبا ،پخش برنامه های متعدد برای اقشار مختلف.
برای آگاه سازی مردم در رسانه های ارتباط جمعی به
صورت برنامه های معین و مکرر ،ارائه آمارهای مربوط به
وضعیت کنونی پسماند ،آموزش مصرف صحیح و اصولی
و کاهش تولید پسماند از طریق فرهنگ سازی ،آموزش
نحوه جمع آوری و تفکیک زباله و پسماند خشک و تر ،در
اختیار نهادن کیسه های مناسب و مخصوص پسماند
خشک و تر به مردم و همچنبن یادآوری روز و ساعت
جمع آوری پسماند ،استفاده از روش های تشویقی برای
ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در مردم ،پرسیدن نظرات و
پیشنهادات مردم در زمینه جمع آوری و تفکیک زباله
اثرات بسیار مهمی در میزان مشارکت مردم در تفکیک
زباله خواهد داشت.

های تمایل فرد به مشارکت و گرایش فرد به رفتار مشارکتی با
میانگین  ،3.86در سطح متوسط و باالتر از متوسط ارزیابی می
شوند و در شاخص های اعتماد به عملکرد نهاد متولی
(شهرداری) با میانگین  2.41و رضایتمندی شهروندان از
عملکرد نهادهای متولی با میانگین  2.97در سطح پایینی قرار
گرفته و وضعیت مطلوبی ندارد .همچنین در کلیه شاخص سطح
 sigبا اطمینان  95درصد با مقدار  0.000قرار گرفته و معنا دار
می باشد و تنها در دو شاخص رضایتمندی شهروندان از عملکرد
نهاد متولی با مقدار  0.954و اعتماد به عملکرد نهاد متولی
(شهرداری) با مقدار  1.126معنادار نیست .با توجه به بررسی و
تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در زمینه بازیافت
پسماند شهری و متغیرهای تأثیر گذار مربوط به این عوامل،
جهت افزایش مشارکت در این زمینه می بایست به اصالح
وضعیت فعلی پرداخت .جهت بهبود وضعیت مشارکت در زمینه
بازیافت پسماند شهری ،فراهم نمودن بسترهای الزم برای
مشارکت شهروندان امری حتمی و ضروری است .تا زمانی که
زمینه و امکان مشارکت فراهم نباشد ،نمی توان از شهروندان
انتظار مشارکت داشت .لذا هر دو عامل فردی و نهادی در تعیین
وضعیت مشارکت شهروندان در زمینه بازیافت پسماند شهری
تأثیر گذار هستند و راهکارهای افزایش مشارکت می بایست
برای هر دو عامل مطرح گردد .لذا در ادامه پیشنهاداتی در جهت
تقویت مشارکت شهروندان در امر مدیریت پسماند خانگی ارائه
می گردد:
 بهره برداری از پسماندها مستلزم مشارکت عمومی در
جمع آوری ،تفکیک و بازیافت آن ها است و مشارکت
مردم بدون کسب آگاهی های الزم قابل تحقق نمی
باشد .ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی شهروندان در
کنترل و مدیریت پسماندهای شهری به میزان قابل
توجهی تأثیرگذار بوده و به مدیریت شهری در داشتن
فضایی پاک و عاری از هرگونه آلودگی کمک می کند.
ارائه آموزش های عمومی و افزایش سطح فرهنگ و
آگاهی شهروندان به تدریج باعث کاهش میزان تولید
زباله و صرفه جویی در مصرف منابع شده و از طرفی
میزان تفکیک پسماند در مبادی تولید افزایش خواهد
یافت.
 جهت افزایش مشارکت شهروندان در زمینه بازیافت
پسماند شهری ،می بایست از روش های آگاهی رسانی
تأثیر گذار و همچنین روش های تشویقی و تنبیهی
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