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 چکیده
و  نیکاراتر از یکیدر مبدأ به عنوان  گریکدیپسماندها از  کیو تفک دیکاهش تول قیپسماند از طر تیریمد ندیمشارکت شهروندان در فرآ

پسماند شهری،  تیریبه مد کردیرو نیا تیدر موفق .ردیگ یصورت م ایامروزه در اغلب کشورهای دن یروش های پردازش نیاقتصادی تر
پسماند  تیریعوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مد لیو تحل یابیارز. هدف از این پژوهش دارند رگذارییتاث اریشهروندان نقش بس

. روش تحقیق از نوع تهران به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است 19در تهران است که بدین منظور منطقه  یخانگ
 دیو نظرات اسات یمشابه قبل قاتیپژوهش، با استفاده از تحق نیا ییایو پا ییرواتحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.  –توصیفی 

کرون باخ با مقدار  یآلفا قیاز طر زی( ابزار )پرسشنامه( نییای)پا یشده است. اعتبار درون دیتائ ق،یابزار تحق ییروا نامه،انیراهنما و مشاور پا
ی رابطه معنی پسماند خانگ تیریمشارکت شهروندان در مد زانیعوامل موثر بر م یرتبه بند است. دهشها نشان دادهپرسشنامه یبرا 84/0

 قیتحق یجانب یرهایمتغ یجهت بررسهمچنین  در مشارکت دارند. یمتفاوت یاز عوامل رتبه بند کیهر و مشخص گردید  داری نشان داد
و نتایج  استفاده شد رمنیو اسپ ،یتک نمونه ا یاز آزمون ت یپسماند خانگ تیری( در ارتباط با مشارکت در مدالتیتحصو  تی)شامل جنس

 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 
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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 descriptive-

analytical 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. 
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 قدمهم .1

 میرو به رو هست ینیشهرنش شیبا افزادر دوره حاضر که 
انسان ها به خصوص  یزندگ یایزوا یمشارکت در تمام

برخوردار است. زباله،  یخاص گاهیجا از یمشارکت در امور شهر
مربوط به  نیسنگ یها نهیو هز یطیمح ستیمشارکت ز

باشد  یم یشهر امور از مشکالت مهم یکیآن هم،  تیریمد
است. امروزه  بانیبا آن دست به گر یهر شهر دیکه بدون ترد

از  یجزئ ستیز طیحفظ مح افته،یتوسعه  یدر اکثر کشورها
 ستینسبت به مسائل ز تیشده و حساس یفرهنگ عموم

 ،یمینع و نوانبخش) برخورداراست ییبه سزا تیاز اهم یطیمح
مختلف از  لدالیها به  جوامع و شهرداری تمامیدر (. 1390

و زیست  ، کمبود زمین و خطرات بهداشتیالهای با جمله هزینه
 روش ش هستند که ازالمحیطی دفن بهداشتی پسماند در ت

 های مختلف شامل کاهش تولید پسماند، بازیافت، کمپوست و
ود به دفن بهداشتی را کاهش سوزی، وابستگی و نیاز خ زباله
  (Marshall and Farahbakhsh 2013: 1-6) دهند

های کاهش  یکی از اجزای ضروری برای اجرای موفق برنامه
بازیافت و کمپوست، مشارکت عمومی توسعه پسماند،  تولید

ح الگوی خرید، استفاده مجدد از الطریق اص است. مردم از
توانند  بار مصرف و... میکمتر از وسایل یک ت، استفادهالمحصو

تولید پسماند داشته باشند. مشارکت  نقش مهمی در کاهش
نرخ بازیافت را افزایش داده،  های بازیافت، عمومی در برنامه

موجب بهبود کیفیت  های مربوطه را کاهش داده و هزینه
مردم در  تمشارک های گردد. سایر زمینه های بازیافتی میالکا

زمینه مدیریت  گیری در شامل تصمیممدیریت پسماند عمدتا 
تولید، عدم  پسماند، جداسازی اجزاء خطرناک پسماند در محل

 ریخت و پاش پسماند و رعایت زمان مناسب برای انتقال
 شود. مشارکت آوری آن می پسماند به خارج از منزل برای جمع

وه بر اینکه نقش مهمی در اتخاذ الگیری، ع عمومی در تصمیم
ها و اعتراضات عمومی در برابر  دارد، مخالفت تصمیم بهترین
 ,Pichtel) دهد مدیریت پسماند را نیز کاهش می های پروژه

2003; Miranda, 2010; Kumar, 

Somashekar, Jayaram, 2010 )  یکی از مهمترین
آموزشی و  های عوامل در جلب مشارکت عمومی، برنامه

است.  ندافزایش سطح آگاهی مردم در زمینه مدیریت پسما
 آموزش همگانی در زمینه مدیریت پسماند جزئی از آموزش

 رود. آموزش همگانی در زمینه مدیریت زیست بشمار می محیط

 پسماند به دو صورت آموزش رسمی در مدرسه، دبیرستان و

دانشگاه و آموزش غیررسمی قابل انجام است. آموزش 
هم بصورت چهره به چهره و هم با استفاده از  غیررسمی

 و رسانه( پمفلت، پوستر، بیلبورد، بنر و...) های آموزشی فناوری
قابل ارائه  (تلویزیون، اینترنت، روزنامه و... رادیو،) های گروهی

برخی از مطالعات نشان داده که آموزش  است. اگرچه نتایج
بیشتری در جلب مشارکت مردم دارد،  چهره به چهره، اثربخشی

های گروهی،  وزشی و رسانهآم های اما استفاده از فناوری
به مراتب کمتری خواهد  استمرار و پوشش بیشتر و هزینه

قابل توجهی در  های آموزشی نقش داشت. محتوای برنامه
رسانه آموزشی  اثربخشی آنها دارد و باید با توجه به فناوری و

صحیح از  های آموزشی با ایجاد درک انتخاب شود. این برنامه
و  محیطی پسماند، آگاهی، شناخت اثرات بهداشتی و زیست

زیست پسندانه و  انگیزه مردم در انجام رفتارهای محیط
 کند و آنها را با شیوه در مدیریت پسماند را بیشتر می مشارکت

 نماید مشارکت در مدیریت پسماند آشنا می های اجرایی
(USEPA, 2013; Premakumara, 2011) و  نیاول

است چرا که  دیندها، مرحله تولپسما تیریمرحله از مد نیمهمتر
وقت و ...  ،یها، انرژ نهیپسماند، در هز دیدر صورت کاهش تول

 نفکیمواد زائد جامد جزء ال دیخواهد شد. تول ییصرفه جو
از منابع  شتریب یریو بهره گ یانسان است. رشد تکنولوژ یزندگ

مواد زائد جامد  دیتول یدگیچیو پ عادبر اب یانرژ لیو تبد یعیطب
روزافزون  دیجوامع تول یمشکل اصل کهیفزوده است، به طورا

به اندازه مصرف و متناسب با  دیبا دیتول نیمواد زائد است، بنابرا
. دیبه عمل آ ییصرفه جو تینها دیآن باشد و درمصرف مواد با

 وسطح مشارکت است  نیتر یعال یاز آنجا که کنترل شهروند
توان با شناخت  یم دهد، یدخالت م یریگ میمردم را در تصم

مردم در  یرا در فرهنگ ساز نیمسئول تیموفق یمشارکت نیچن
وهمکاران،  یکرد )محمد یابیپسماند ارز تیریطرح مد یاجرا

محیطی  یکی از مهمترین مسائل زیستدر حال حاضر  (.1391
شهری است. اگرچه در یک دهه  در شهر تهران مدیریت پسماند
مدیریت پسماند حاصل شده،  دراخیر پیشرفتهای قابل توجهی 

فاصله زیادی وجود دارد.  اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب
عوامل موثر بر مشارکت  لیو تحل یابیارز پژوهش از این هدف

می باشد که به عنوان  یپسماند خانگ تیریشهروندان در مد
 قرار گرفته است.تهران مورد بررسی  19نمونه در منطقه 

 مبانی نظری

عوامل موثر جهت مشارکت  (، در بررسی خود به1397ی )مته
شهری )مطالعه  پسماندهای از مبدأ کیشهروندان در طرح تفک

 نینشان داد در ب جینتا، پرداخته است. (نیموردی: شهرسرع
از درآمـد و تعـداد افـراد  ـریبه غ یمورد بررس رهایییمتغ

روندان رابطه شه مشارکت ـزانیبـا م رهـاییمتغ ـهیخـانواده بق
از % 38بـه دسـت آمـده  جیمعنا داری داشتند. با توجه به نتا

از مبدأ برخوردار  کیتفک نـهیدر زم یکمـ یشـهروندان از آگـاه
و عالقه به آمـوزش  لیاز شهروندان تما% 90بودند و حدود 

از  نی. همچنداشتند طـرح را ـنیجهـت مشـارکت در اجـرای ا
)چهره به چهره، پمفلت،  یرد بررسمو یروش های آموزش نیب

را از  راتیتاث نیشـتریرسـانه ب ـقیآمـوزش از طر رسانه(،
از مبدأ  کیشهروندان جهت مشارکت در طرح تفک دگاهید

 نهیمطالعه حاضر نهاد جیطبق نتا .پسماندهای شهری داشت
از مشـارکت  ـرییدر مبدأ مستلزم بهـره گ کیکردن طرح تفک

الزم قابل  یکه بدون کسب آ گاه یرکتمشا. باشـدی مـردم م
شـهری بـا  تیریمـد زییدر برنامه ر نیباشد. بنابرا یتحقق نم

اقتصادی  ،یاجتماع ،یفرهنگ طیشرا و تیتوجـه بـه وضـع
 یمطلوب جهت ارتقای آگـاه یآموزش ستمیجامعه نوع س
مطالعه  نیا جینتا براساس. مشـخص شـود ـدیشـهروندان با
شـگرف در  یسهم دیابزار و فنون جد یتمام انیرسانه ها از م

در اجرای  مشارکت مـردم جهـت یآگـاه ـزانیم شیافـزا
 از مبدأ را دارد. کیبرنامه های تفک
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 لیتحل(، در پژوهش خود با عنوان 1396توکلی نیا و همکاران )
 تیریشهروندان برای مشارکت در مد زشیعوامل موثر بر انگ

با هدف  (،شهرداری تهران 5ه )مطالعه موردی: منطق پسماند
 نهیجلب مشارکت شهروندان در به بر عوامل موثر ییشناسا

منظور سه  نیبد داده اند.پسماند شهری انجام  تیریسازی مد
های  یژگیشدند که عبارتند از و گرفته دسته عوامل در نظر

نشان داد  جیمشارکت و امکان مشارکت. نتا تیفردی، قصد و ن
 زشیآموزش و انگ ری،یپذ تیمسئول هم چون یکه عوامل

و مقررات بر  نیو امکانات و قوان طیشرا غات،یشهروندان، تبل
 مثبت و معناداری دارند. ریتاث یمردم جلب مشارکت های

 یملک محمد میعبدالکر ،یتوکل هیمرض ،یزدانی دونیفر
 تیریدر مد یمردم ینقش مشارکت ها ،مقاله در (1393)

به این  نش آموزان شهر اصفهاندا دگاهیاز د یپسماند شهر
آن باال  یو در پ تیجمع شیامروزه با افزا نتیجه رسیده اند که

و  یشهر ،یپسماند در ابعاد گوناگون خانگ دیرفتن مصرف، تول
پسماند  دیاست و کاهش تول افتهیبه سرعت گسترش  یصنعت

ها  هیحاصل از آزمون فرض جینتاهمچنین است.  یضرور یامر
مشارکت مردم و  نینشان داد که ب رمنیاسپ یتگبا آزمون همبس

وجود  یرابطه معنادار آمار یشهر یاندهاپسم تیریبهبود در مد
 یکه جهت بررس ی(، در پژوهش1392و همکاران ) یاحمد دارد.

از مبدأ  کیمشارکت مردم شهر همدان در طرح تفک زانیم
 زانیکه م افتندیانجام شد، در یشهر یپسماند زباله ها

زباله در مناطق مختلف شهر  یمردم در جمع آور مشارکت
 یدر بررس زی( ن2012فاتح نیا ) همدان متفاوت از هم بوده است.

و ارائه  یجامد شهر یاز مبدأ پسماندها کیتفک تیوضع
 یشهردار 5در منطقه  یمشارکت مردم شیافزا یراهکارها

درصد(،  81) یکارگاه میتهران گزارش نمود که آموزش مستق
 یبرا زشیانگ جادیرا در ا ریتأث نیشتریکارگاه ب لیتشک قیاز طر

 زباله ها در مبدأ داشته است. یزمشارکت در امر جداسا
(، در پژوهشی تحت عنوان 2019و ام کومبوزی ) نوسومولیس

 در حومه جامع تیریمدبر  یجامد مبتن یمشارکت در زباله ها

 مهین یاحبه هامص ، با استفاده ازمبابوهی، زویبوالوا ،نکولومان
 نمودند.استفاده  کارشناسان یداده ها یجمع آور یبرا یساختار

 رییدر تغ مدیریت جامع زباله های جامد مطالعه نشان داد که نیا
مشخص شد که سازمان  نیهمچن. موفق نبوده است عاتیضا
 روش یاجرا یبرا یتالش چیه (CBO) بر جامعه یمبتن یها
ننموده  کمپوست زباله و افتیزپسماند با تیریمد نیگزیجا یها

زباله  یها رساختیبهبود ز ی، عدم بودجه برانیعالوه بر ا اند.
 ی( و شوراEMA) ستیز طیمح تیریمد آژانس، کشور نیا در

بوم و  .کرده اند فیتضع در این زمینه کشور را نیا ویشهر بوالوا
 وهیو ش یادراکات عموم(، در تحقیقی با عنوان 2017همکاران )

 االتی، انگیومیدر وا الرامیدر شهر  افتیباز زباله جامد یها
جامد  یپسماندها تیریمد، به چالش های  کایمتحده آمر

از  یپست یبررس کیمطالعه شامل  نای پرداخته اند. یبرا یخانگ
و  یدرک منظر مشارکت عموم یبرا یکیپست الکترون قیطر

ی الرمساکنان  یو نگرش ها رفتارها افتیعوامل مؤثر در باز
دهد  ینشان م جینتا نگیومیوا یمنطقه ا خدماتبوده است. 

ی اعالم نموده نظرسنج نای دهندگان پاسخ از ٪80از  شیکه ب

. است افتیباز یبرا یاصل زهیانگ یطیمح ستیز ینگران اند که
 کی نیتدوبه  دیبا ینشان داد که الرام نیمطالعه همچن نیا

برنامه  کیو  یقیتشو یها استی، سیتهاجم یآموزش استیس
 یابیدست یبرا یعموم مشارکت شتریهرچه ب قیتشو یجامع برا

 بپردازد. 2030خود تا سال  های زباله ٪40به نرخ انحراف 
 یمشارکت عموم(، در تحقیقی تحت عنوان 2016آلیس )

در قلمرو  ی: مطالعه موردیمنافع اقتصاد قیاز طر افتیباز
نقش  یمنافع اقتصاده به این نتیجه دست یافت ک فدرال البوان

و کمپوست به مصرف کنندگان دارد  افتیباز قیدر تشو یاساس
مهم است. براساس مصاحبه ،  اریامر امروزه بس نیا رای، ز

مشخص شد که علت معمول فقدان روشهای به حداقل رساندن 
زباله های جامد به دلیل کم آگاهی و آگاهی، نگرش منفی، عدم 

وجود امکانات بازیافت است. با  عدمناکارآمدی اجرا و همچنین 
در کنار  دیپسماند خوب با تیریمد ستمیس کیوجود،  نیا

، آموزش، کارزار ستیز طیاز مح یو آگاه شرفتهیپ یفناور
 زاتیو تجه یجامد شهر یمداوم به حداقل رساندن زباله ها

کرد  نانیاز آنها اطم دیشود و نبا یزیبرنامه ر دیبا شتریب افتیباز
 حاصل شود. نانیاطم ندهینسل آ یبرا داریوسعه پات زتا ا

 روش انجام تحقیق  . 2

 محدوده مورد مطالعه  

از شمال به اتوبان جوانه، از جنوب به اتوبان آزادگان،  19منطقه 
 تیو از غرب به اتوبان آ اریبهمن ابانیاز شرق به اتوبان نواب، خ

 یمیقد یمنطقه از بافت نیا .شودیمحدود م یدیاهلل سع
 نیمهمتر .باشدیم یمتعدد یهابرخوردار است و شامل محله

عبدل آباد، نعمت  ،یعتیآباد نو، شهرک شر یآنها عبارتند از: خان
 ازی. و شهرک بخارائ هیآباد، صالح آباد، دولتخواه، شهرک احمد

 ،یآجر پز یهابه کوره توانیم زیجمله اماکن شاخص منطقه ن
و بهشت زهرا و مرقد مطهر شهر تهران  یبار مرکزتره دانیم

خودرو اشاره  یو فروش  همگان دیامام راحل )ره( و مرکز خر

همجوار است و  20و  18، 17، 16منطقه با مناطق  نیا .کرد
 .(19)پورتال شهرداری منطقه  محله است 12و  هیناح 5 یدارا

 محدود مورد مطالعه  :  (1شکل )

 
 روش تحقیق 

صورت به و تحلیلی – توصیفی روش از هاستفاد با حاضر تحقیق
ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر  به میدانی و کمی بررسی

در مدیریت پسماند خانگی  19مشارکت شهروندان منطقه 
 از و بوده پیمایشی روش بر مبتنی حاضر پژوهش. پرداخته است

. است شدهاستفاده اطالعات گردآوری ابزارعنوان به پرسشنامه
ابعاد و شاخص های  سنجش در یسؤاالت شامل پرسشنامه
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داوطلبانه و  یها تیفعال تجربه، فرد به مشارکت لیتما) تحقیق
ی، مال مشوقی، و فرهنگ ینید یها و باورها ارزش، عام المنفعه

ی، و محل زندگ ستیز طینسبت به مح تیتعهد و مسئول حس
فرد درباره  یآگاه، نقش خود در مشارکت تیفرد از اهم تصور

ها و  یفرد از توانمند تصور، آن یامدهایوضوع مشارکت و پم
 شیگرای، مشارکت یفرد از هنجارها تصور، خود یمهارت ها

 یبه عملکرد نهاد متول اعتمادی، فرد به رفتار مشارکت
ی، شهروندان از عملکرد نهاد متول یتمندیرضا، (ی)شهردار

ی، شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسم یتمندیرضا
ی( بوده رسم ریشهروندان از عملکرد نهاد آموزش غ یتمندیرضا
تمامی شهروندان ساکن در  تحقیق این در آماری . جامعهاست

نفر  384 تعداد تصادفیصورت بهکه  اندبودهتهران  19منطقه 
 استفاده با )اعتبار(، روایی سنجش برایانتخاب شدند. همچنین 

 با آن پایایی و بررسی مرتبط افراد نظرات صوری، روایی از
معادل  Spssی افزارنرمکرونباخ در محیط  آزمون از استفاده

ها داده باالی پایایی و هماهنگیشد که گویای  تعیین /.84
 یفیتوص یآمار یهاها، از آزمونداده لیو تحل هیدر تجزاست. 

استفاده شده است. در سطح  Spssدر نرم افزار  یو استنباط
و در سطح آمار  ،یریو درصد گ یریگ نیانگیاز م ،یفیآمار توص
ارتباط  یبررس یبرااز آزمون تی تک نمونه ای و  ،یاستنباط

 و آزمون فریدمن رمنیاسپ یهمبستگ بیاز ضر هاریمتغ انیم
 شده است. یریبهره گ

 یافته های تحقیق 

 های توصیفییافته 

 مردانافراد نمونه را درصد از  57های تحقیق یافته بر اساس
 انیگوپاسخدهند. همچنین بیشترین تعداد تشکیل می

 25.52سال است.  30تا 18درصد( مربوط به گروه سنی 33.44)
در این جامعه  افراداز درصد  14.32و  افراد زیر دیپلمدرصد از 

. اندبوده تحصیلی فوق لیسانس و باالترآماری دارای مدرک 
از  درصد 52.3و  اندشاغلدرصد جامعه آماری  45.6
 اند.عنوان کرده مالک منزل مسکونی خود را دهندگانپاسخ

تعداد  یدهد فراوان یحاصل از پرسشنامه نشان م جینتاهمچنین 
به  افتیبه مامور باز لیتحو ای افتیباز ۀدفعات مراجعه به غرف

 15.7که تنها  یباشد به صورت یم ینییدر سطح پا یصورت کل
کار را  نیا ماهانه ت به صور 19درصد از شهروندان منطقه 

 افتیباز اموربه م لیتحو ایدهند. تعداد دفعات مراجعه  یانجام م
در  شوندگانپرسشهای عمومی ویژگی و توسط شهروندان

، سن، میزان تحصیالت، شغل، یتمتغیر عمومی )جنس 5قالب 
 شدهانیببه تفضیل  2در جدول شماره ( نحوۀ تصرف مسکن

 است.  
 یهای عمومیژگیبرحسب و انیگوسخپا عیتوز : (2)جدول 

 درصد فراوانی متغیر درصد فراوانی متغیر

 جنس
 57 219 مرد

 نحوۀ تصرف مسکن
 52.3 201 مالک

و استیجاری رهن 43 165 زن  183 47.7 

 سن

30تا  18  90 33.44 

 شغل

 45.6 175 شاغل

40تا 31  18 69 بیکار 21.61 83 

55تا  41 رخانه دا 20.57 79   40 10.4 

65تا  56  12.5 48 دانشجو 21 80 

66+  13.54 52 باز نشسته 13.57 52 

میزان 
 تحصیالت

مزیردیپل  98 25.52 

تعداد دفعات مراجعه با غرفه 
 بازیافت

بار 6هرسال کمتر از   229 59.6 

بار 10الی  6هرسال   95 24.7 

بار 2الی  1هر ماه  22.39 86 دیپلم  57 14.9 

لموق دیپف بار 4الی  3هر ماه  11.20 43   3 0.8 

 26.56 102 لیسانس

رالی بیشت 1هر هفته  فوق  0 0 
 لیسانس

55 14.32 

 1398های تحقیق، : یافته منبع

 یافته های تحلیلی

ها  نرمال بودن داده یها و بررس داده لیوتحل هیمنظور تجز به
ه شد. با توجه به سطوح استفاد فنوریاز آزمون کولموگروف اسم

 باشد،ی م از سطح آزمون  بزرگترآمده که  دست به یداری معن
 اند.نرمال  عیتوز یدارا قیتحق یها داده گفت توانی م

 دادهها یبررس یبرا رنفیآزمون کولموگروف اسم جینتا(: 3جدول )

 معنی داری آزمون کلموگروف اسمیرنوف تعداد نمونه شاخص

 0.075 1.381 383 تتمایل فرد به مشارک

 0.065 1.372 383 تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه

 0.052 1.366 383 ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی

 0.054 1.366 383 مشوق مالی
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 0.054 1.364 383 حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی

 0.059 1.371 383 تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت

 0.068 1.324 383 آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن

 0.071 1.370 383 تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود

 0.067 1.371 383 تصور فرد از هنجارهای مشارکتی

 0.069 1.372 383 گرایش فرد به رفتار مشارکتی

 0.051 0.915 383 اری(اعتماد به عملکرد نهاد متولی )شهرد

 0.065 1.324 383 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی

 0.051 1.301 383 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی

 0.062 1.321 383 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی
 

 در یمردم یعوامل موثر بر مشارکت هابررسی منظور به
 کنندهنییهای تبشاخص ی در هر یک ازپسماند شهر تیریمد

 T-testسنجش آن، از آزمون  یو برا قرارگرفتهی موردبررس
پژوهش عدد  نیمتوسط در احد شده است. استفاده یاتک نمونه

 نییحد باال و حد پا ریصورت از مقاد نیسه است، در ا
 نیانگیباشد، م یمنف نییشده که اگر هر دو حد باال و پااستفاده

که سطح  بیترت نیتر است. بدشده بزرگاز مقدار مشاهده
عوامل موثر بر مدیریت پسماند شهروندان در هریک از متوسط 
عدد  نیبا ا مشارکت مردمها جهت محاسبه سطح شاخص

ها از شاخص کیابتدا هر  بیترت نیشوند. بدمی ییشناسا
 یاتک نمونه T-testقرارگرفته است. در آزمون  یموردبررس

 با عدد سه است و فرض یداریپا یاز برابر یحاک 0Hفرض 

1H در مشارکت شهروندان با حد متوسط  یاز عدم برابر یحاک
هر یک از که  (4)است. جدول شماره  در مدیریت پسماند

پسماند  تیریدر مد یمردم یهای موثر بر مشارکت هاشاخص

 دردهد ن مینشانتایج قرارگرفته است،  یموردبررس یشهر
، تصور فرد از  4.28ی مشوق مالی با میانگین هاشاخص

،  در سطح 3.94توانمندی ها و مهارت های خود با میانگین 
خوبی قرار دارد. همچنین شاخص های تمایل فرد به مشارکت 

،  در سطح 3.86و گرایش فرد به رفتار مشارکتی با میانگین 
شوند و در شاخص های متوسط و باالتر از متوسط ارزیابی می 

و  2.41با میانگین  (ی)شهردار یاعتماد به عملکرد نهاد متول
رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهادهای متولی با میانگین 

در سطح پایینی قرار گرفته و وضعیت مطلوبی ندارد.  2.97
درصد با  95با اطمینان  sigهمچنین در کلیه شاخص سطح 

معنا دار می باشد و تنها در دو قرار گرفته و  0.000مقدار 
ی با مقدار شهروندان از عملکرد نهاد متول یتمندیرضاشاخص 

با مقدار  (ی)شهردار یاعتماد به عملکرد نهاد متولو  0.954
.(4معنادار نیست. )جدول  1.126

 

 یپسماند شهر تیریدر مد 19ی شهروندان منطقه مردم یعوامل موثر بر مشارکت ها(: 4جدول )

 3توسط = حد م
پسماند  تیریدر مد یمردم یمشارکت هاعوامل موثر بر 

 یشهر

 

اختالف  %95 نانیفاصله اطم
 میانگین

سطح 
ی داریمعن

(sig) 

درجه 
 (df) یآزاد

 میانگین tمقدار 
 نیترنییپا باالترین

 تمایل فرد به مشارکت 3.86 19.614 383 0.000 0.62704 0.6487 0.8253

 تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه 3.72 11.541 383 0.000 0.54145 0.4441 0.8438

 ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی 3.75 17.268 383 0.000 078521 0.7062 0.8865

 مشوق مالی 4.28 21.315 383 0.000 1.25430 1.417 1.2298

 و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگیحس تعهد  3.68 18.364 383 0.000 0.820186 0.7616 0.8892

 تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت 3.45 6.012 383 0.006 0.34567 0.2717 0.4121

 آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن 3.68 10.201 383 0.000 1.054230 1.0032 1.1430

 صور فرد از توانمندی ها و مهارت های خودت 3.94 22.369 383 0.000 0.80783 1.0254 1.2740

 تصور فرد از هنجارهای مشارکتی 3.28 5.264 383 0.031 0.63512 0.5354 0.7348

 گرایش فرد به رفتار مشارکتی 3.86 10.514 383 0.000 0.42646 1.0054 1.1105

 ولی )شهرداری(اعتماد به عملکرد نهاد مت 2.41 -3.671 383 1.126 -0.10901 -0.3041 -0.0684

 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی 2.97 0.229 383 0.954 0.00870 -0.0549 0.0721

 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی 3.71 8.423 383 0.000 0.36292 0.3152 0.4853

 لکرد نهاد آموزش غیر رسمیرضایتمندی شهروندان از عم 3.63 6.294 383 0.000 0.29156 0.1692 0.5891

 1398های تحقیق، منبع: یافته
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بررسی رابطه بین مشخصات جمعیت شناختی با 

 متغیرهای تحقیق

با  یشناخت تیمشخصات جمع نیرابطه ب یبررسجهت 
 یهمبستگ بیضر یبرقرار قی، از طرقیتحق یرهایمتغ

 و جنسیت نیارتباط بی مستقل، هانمونه tو آزمون  اسپیرمن
 مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند با التیتحص انزیم

 یداریمورد آزمون قرار گرفت. با توجه به سطح معن

نظرات مردان و زنان  نیگفت ب توانی( م5آمده )جدول دستبه
یپسماند، تفاوت معن تیریمشارکت در مد زانیدر خصوص م

شهروندان  یپاسخ ها نیانگیکه م یوجود دارد. به صورت یدار
 یاپاسخ ه نیانگی(، از م3.82زنان ) ی، پاسخ ها19طقه من

زنان در  شتریب لی(، باالتر است و نشان دهنده تما3.38مردان )
 باشد. یامر م نیا

 

 مشارکت در مدیریت پسماندبا  یموردبررسجامعة جنسیت  ریمتغ یهمبستگ:  (5جدول )

 tمقدار آماره  انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 13
ادی درجه آز

(df) 

ی داریمعنسطح 

(sig) 

 261 18.654 0.32582 3.38 262 مردان
0.000 

 121 11.346 0.75861 3.82 122 زنان

 1398های تحقیق، منبع: یافته
 

بررسی رابطه بین میزان تحصیالت  منظوربههمچنین 
در خصوص میزان تمایل به مدیریت  هاآنشهروندان و نظرات 

اسپیرمن استفاده گردید که نتایج  پسماند از ضریب همبستگی
 یهاافتهیبر اساس  است. شدهدرج( 6این آزمون در جدول )

 التیتحص زانیم نیآمده بدستبه یهمبستگ بیضر قیتحق
 تیریبه مشارکت در مد لیتما زانیو م 19شهروندان منطقه 

 التیسطح تحص نیآمده و بدستبه 0.006پسماند مقدار 
پسماند، رابطه معنادار در سطح  تیریمدبه  لیشهروندان با تما

 شینشان دهنده آن است که با افزا ت ودرصد برقرار اس 95
پسماند  تیریبه مشارکت در امر مد لیتما التیتحص زانیم

 کند. یم دایپ شیافزا

 

 پسماند تیریمشارکت در مدبا  یموردبررسجامعة سطح تحصیالت  ریمتغ یهمبستگ:  (6جدول )

یشناخت تیجمع یژگیو منطقه مورد بررسی  
 تعداد نمونه

N 

نهمبستگی اسپیرم  
(Spearman’s 

Correlation) 

 سطح معنی داری
(sig) 

19منطقه  التیتحص سطح   384 0.031 0.006 
 1396های تحقیق، : یافته منبع

 

بر میزان عوامل اثرگذار  نیمهمتر یبند رتبه و ییشناساجهت 

از آزمون مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی 

به دست آمده  یاک مجذور فریدمن استفاده شده است. مقدار

قرار  0.05کمتر از  یاست که در سطح خطا 891.516برابر با 

معناست  نیبد دمنیبودن آزمون فر دار معنی(. P</.05دارد )

مشارکت شهروندان در  زانیبر مموثر عوامل  رتبه بندیکه 

رتبه  یک از عواملهر بامعناست و  یپسماند خانگ تیریمد

بدست آمده  جیبا توجه به نتا .دارند بندی متفاوتی در مشارکت

 یرهایمتغ یبند تیو اولو ییجهت شناسا دمنیاز آزمون فر

 میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندخانگیاثرگذار بر 

 یآگاه به میتصم یرهایمتغ تیاولو بیمشخص شد که به ترت

(، مشوق 10.04)  آن یامدهایو پفرد درباره موضوع مشارکت 

و  ستیز طینسبت به مح تیحس تعهد و مسئول(، 9.94مالی )

ی و فرهنگ ینید یارزش ها و باورها( و 8.89ی )محل زندگ

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

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

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

 رتبه عوامل ردیف

 8.21 تمایل فرد به مشارکت 1

 7.43 تجربه فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه 2

 8.51 ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگی 3

 9.94 مشوق مالی 4

 8.89 حس تعهد و مسئولیت نسبت به محیط زیست و محل زندگی 5

 6.39 تصور فرد از اهمیت نقش خود در مشارکت 6

 10.04 آگاهی فرد درباره موضوع مشارکت و پیامدهای آن 7

 8.55 تصور فرد از توانمندی ها و مهارت های خود 8

 7.74 تصور فرد از هنجارهای مشارکتی 9
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 6.66 گرایش فرد به رفتار مشارکتی 10

 4.63 هرداری(اعتماد به عملکرد نهاد متولی )ش 11

 4.74 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد متولی 12

 6.49 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش رسمی 13

 6.77 رضایتمندی شهروندان از عملکرد نهاد آموزش غیر رسمی 14

 

 یپسماند خانگ تیریعوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مد ی(: رتبه بند1) نمودار

 

 

 نتیجه گیریبحث و  

 شرفتهیپ یبا کشورها سهیمقا در رانیپسماند در ا دیتول تیوضع
 زانینامطلوب است و آنچه که بر م اریبس افته،یو توسعه 

به موضوع  یتوجه یافزوده، ب تیوضع نینامطلوب بودن ا
شده است. اگر چه در سطح کالنشهر  دیپسماند تول افتیباز

در  افتیپسماند و باز دیتول تیعدر نظر داشت که وض دیتهران با
 یکشورها تیو وضع یجهان نیانگیم ریقادبا م زیشهر ن نیا

رغم تأکید  یدارد. لذا عل یقابل توجه یتفاوت ها افتهیتوسعه 
حوزه در شهر تهران، آنچه که در  نینهادها بر عملکرد مطلوب ا

آنچه  نامطلوب و نگران کننده است. یتیوجود دارد، وضع تیواقع
 ده،یگرد یشهر ستیز طیدغدغه در مح کیبه  لیوزه تبدامر

 یشهر یپسماند ها یو دفع و معدوم ساز یجمع آور یچگونگ
متداول  یها یژگیاز و یکیاست. جلب مشارکت شهروندان 

 تیریمواد زائد است. مشارکت در مد تیریمد یدستگاه ها

 هافراد جامع یریپذ تیپسماند در سطح کالن مستلزم مسئول
امر در  نیا یها امدیکه اثرات و پ یشارکت است به نحوم یبرا
 تیپسماند مشهود باشد. امروزه موفق تیریمد یساز نهیبه
دارد.  یبستگ یمشارکت مردم زانیپسماند به م تیریمد ستمیس

 ستمیس تیموفق یبرا یشهروندان به عنوان عنصر اصل نیبنابرا
مل عوا هیکلمنظور  نیباشند. به هم یپسماند م تیریمد
مشارکت مردم در امر  شیکه سبب افزا ییو راهکارها یزشیانگ
پسماند  تیریدر برنامه مد ستیبا یگردند م یپسماند م تیریمد

 جادیکه سبب ا یپژوهش عوامل گوناگون نیگنجانده شود. در ا
شوند، مشخص و در رابطه  یدر مشارکت شهروندان م زشیانگ

ن مورد مطالعه قرار تهرا یشهردار 19 منطقهبا افراد ساکن در 
با  یمشوق مال یهادر شاخص دادنشان پژوهش  جینتا .گرفت

خود با  یها و مهارت ها ی، تصور فرد از توانمند4.28 نیانگیم
شاخص  نیقرار دارد. همچن ی،  در سطح خوب3.94 نیانگیم
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با  یفرد به رفتار مشارکت شیفرد به مشارکت و گرا لیتما یها
 یم یابیمتوسط و باالتر از متوسط ارز،  در سطح 3.86 نیانگیم

 یاعتماد به عملکرد نهاد متول یشوند و در شاخص ها
شهروندان از  یتمندیو رضا 2.41 نیانگی( با می)شهردار

قرار  ینییدر سطح پا 2.97 نیانگیبا م یمتول یعملکرد نهادها
شاخص سطح  هیدر کل نیندارد. همچن یمطلوب تیگرفته و وضع

sig و معنا دار  رفتهقرار گ 0.000درصد با مقدار  95 نانیبا اطم
شهروندان از عملکرد  یتمندیباشد و تنها در دو شاخص رضا یم

 یو اعتماد به عملکرد نهاد متول 0.954با مقدار  ینهاد متول
و  یبا توجه به بررس .ستیمعنادار ن 1.126( با مقدار ی)شهردار

 افتیباز هنیعوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در زم لیتحل
عوامل،  نیگذار مربوط به ا ریتأث یرهایو متغ یپسماند شهر

به اصالح  ستیبا یم نهیزم نیمشارکت در ا شیجهت افزا
 نهیمشارکت در زم تیبهبود وضع جهت پرداخت. یفعل تیوضع

 یالزم برا یفراهم نمودن بسترها ،یپسماند شهر افتیباز
که  یزمان است. تا یو ضرور یحتم یمشارکت شهروندان امر

توان از شهروندان  یو امکان مشارکت فراهم نباشد، نم نهیزم
 نییدر تع یو نهاد یانتظار مشارکت داشت. لذا هر دو عامل فرد

 یپسماند شهر افتیباز نهیشهروندان در زم کتمشار تیوضع
 ستیبا یمشارکت م شیافزا یگذار هستند و راهکارها ریتأث
ی در جهت شنهاداتیپدر ادامه هر دو عامل مطرح گردد. لذا  یبرا

ارائه  تقویت مشارکت شهروندان در امر مدیریت پسماند خانگی
 می گردد:

 در  یاز پسماندها مستلزم مشارکت عموم یبهره بردار
ها است و مشارکت  آن افتیو باز کیتفک ،یجمع آور

 یالزم قابل تحقق نم یها یمردم بدون کسب آگاه
شهروندان در  یطیمح ستیسطح فرهنگ ز یباشد. ارتقا

قابل  زانیبه م یشهر یپسماندها تیریکنترل و مد
در داشتن  یشهر تیریبوده و به مد رگذاریتأث یتوجه
کند.  یکمک م یاز هرگونه آلودگ یپاک و عار ییفضا

سطح فرهنگ و  شیو افزا یعموم یارائه آموزش ها
 دیتول زانیباعث کاهش م جیشهروندان به تدر یآگاه

 یدر مصرف منابع شده و از طرف ییوزباله و صرفه ج
خواهد  شیافزا دیتول یپسماند در مباد کیتفک زانیم
 .افتی
 افتیباز نهیمشارکت شهروندان در زم شیجهت افزا 

 یرسان یآگاه یاز روش ها ستیبا یم ،یپسماند شهر
 یهیو تنب یقیتشو یروش ها نیگذار و همچن ریتأث

موجب  ،ییروش ها نیاستفاده نمود. استفاده از چن
 یهنجارها جادیدر جامعه و ا حیصح یفرهنگ ساز

 طیو حفظ مح دپسمان افتیباز نهیدر زم شتریب یمشارکت
روش ها،  نیبا استفاده از ا نیشود. همچن یم ستیز

و تصور آنها نسبت  افتهی شیافراد به مشارکت افزا لیتما
خودشان در مشارکت اصالح خواهد شد.  نقشبه اهمیت 

 یبر آموزه ها دیبا تأک حیصح یفرهنگ یترویج باورها
 نیتواند در بطن ا یدر جامعه، م یو اخالق ینید
 .ردیگ یجا شنهاداتیپ
 در حال حاضر تعداد  با توجه به بررسی های صورت گرفته

گونه استاندارد  چیدر سطح شهر از ه افتیباز یغرفه ها
توان  یکند و لذا نم ینم تیتبع یبا مساحت یتیجمع
با تعداد غرفه  یدر منطقه ا ندانشهرو مشارکت تیوضع

 افتیبا تعداد غرفه باز گریرا با منطقه د شتریب افتیباز
و  یتیجمع یکه مؤلفه ها ژهیکرد )به و سهیکمتر مقا

مناطق  یو اجتماع یفرهنگ یها یژگیو و یمساحت
مختلف شهر با هم متفاوت است(. لذا در وهله نخست، 

مساحت و  ت،یمعج رینظ ییمطابق شاخص ها ستیبا یم
به حد  افتیباز یمناطق، تعداد غرفه ها یازسنجین

غرفه ها  نیبرسد و نسبت به رفع کمبود تعداد ا یمشخص
 یها ستگاهیا یساعت کار شیافزا نیاقدام گردد. همچن

مشارکت  شیافزا یاز روش ها یکیبه عنوان  افتیباز
 پسماند قابل تأمل است.  افتیشهروندان در زمینه باز

 مکتوب  یحاصل از پژوهش، اطالع رسان جیجه به نتابا تو
 ر وهمچون نصب پوست یپرتردد شهر یها در مکان

اقشار مختلف.  یمتعدد برا یپخش برنامه ها با،یز یبنرها
به  یارتباط جمع یمردم در رسانه ها یآگاه ساز یبرا

مربوط به  یارائه آمارها ،و مکرر نیمع یصورت برنامه ها
 یو اصول صحیحآموزش مصرف ، دمانپس یکنون تیوضع

آموزش  ،یساز فرهنگ قیپسماند از طر دیو کاهش تول
در  ،زباله و پسماند خشک و تر کیو تفک ینحوه جمع آور

مناسب و مخصوص پسماند  یها سهینهادن ک اریاخت
روز و ساعت  یآوریادن نبخشک و تر به مردم و همچ

 یابر یقیتشو یها پسماند، استفاده از روش یجمع آور
نظرات و  دنیدر مردم، پرس شتریب زهیعالقه و انگ جادیا
زباله  کیو تفک یجمع آور نهیمردم در زم شنهاداتیپ

 کیمشارکت مردم در تفک زانیدر م یمهم اریاثرات بس
 زباله خواهد داشت.
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