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  چکیده

 معدیریت سیسعت  شعرری، جوامع  در پسماند تولید افزایش با امروزه
 بعه معدیریت جعام  هایاز سیسعت  بخشی عنوان به تواندمی پسماند
 هععایفعالیت سععازمانی، سععااتار شععامل سیسععت  ایععن. آیععد حسععا 
 ب منعا ااتیارگیری در و هاروش تعیین ها،مسئولیت تعریف ریزی،طرح
است.  محیطی زیست مشیاط حفظ و بازنگری اجرا، تریه، برای الزم

و سیاسعت   گیعریتصعمی  در ذینفعان این مطالعه  با هدف شناسایی
 از اسعتفاده با مطالعه های داده پسماند  انجام گرفت. مدیریت گذاری 
 بعا هعا داده کدگذاری و روند  ذینفعان به روش گلوله برفی با مصاحبه
 معورد افراد گرفت. تعداد صورت N- vivo کیفی افزار نرم زا استفاده
 ها نیزپرسش و تعیین نظری کفایت و هاداده اشباع به توجه با مطالعه

 معدیریت حعوزه گیعری تصعمی  در ذینفعان . شد مطرح باز صورت به
 معدیریت اعدمات کنندگان ارائه و گذارانسیاست گروه دو در پسماند
 طبقه پسماند مدیریت اولیه مجریان و پسماند کنندگان تولید و پسماند
 و بخشی درون ذینف  هایسازمان کلیه مطلو  شدند. مشارکت بندی
 منظور به پسماند مدیریت گذاریسیاست هایسیست  در بخشی برون
  . است مر  بسیار کیفیت بربود هدف تحقق

  یکلیدکلمات 
 سیاسعت"  ،"گیعری تصعمی "  ،"ذینفععان" ، "پسعماند معدیریت "

 "ریزی برنامه" ، "گذاری

 

  مقدمه -1
 ایجاد همراه به اایر هایسال طی شرری جمعیت افزون روز رشد

 کالن و جام  برنامه شرری براساس مناطق توسعه و جمعیتی مراکز

 و ماشینی زندگی مناسبات توسعه سویی از سرزمین( و ملی)آمایش
 باعث بوده، ریداسرمایه جغرافیایی مرزهای نتیجه گسترش که مدرن

قرار گیرند.  فشار تحت دیگر زمان هر از بیش هاکه مکان شده
-فشارهای ناشی از طرف تقاضا برای تولید زباله از یك سو  و برنامه

های نامناسب، حکمرانی ناکافی، محدودیت مناب ، مدیریت ناکارا و ریزی
عرضه های جامد در طرف آوری ناکافی و دف  نامناسب زبالهژه جم بوی

ادمات شرری، باعث شده است، امروزه موضوع پسماندهای شرری به 
های شررهای در حال رشد ها و دغدغهیکی از مرمترین چالش

 & Chuen-Khee)کشورهای در حال توسعه تبدیل شود 

Othman, 2010 .)  با این حال، پیامدهای منفی تولید زباله های
توان نادیده عظی  بر محیط زیست و مناب  طبیعی را نمی

بربود کیفیت محیط زیست با توجه (. Gandhi et,al, 2006)گرفت
اجتماعی، هدف اصلی توسعه پایدار  -به پیشرفت اقتصادی 

-زباله زانیم شیافزادر حال حاضر (. (Smith&Ball, 2012است

 لیتشک ریپذ بیتخر ستیکه بخش عمده آن را مواد ز یشرر یها
 تیریمطلو  مد ست یرا در انتخا  س یدج یهاهر ساله تنگنا ،دهندیم

 .(Minakova et al ,2018)آوردیبه وجود می پسماند جامد شرر
 یشرر یهازبالههای کمینه سازی روش یریگ یتصم نکهیبا توجه به ا

و ذینفعان این حوزه  وابسته هست  انشرروندی مشارکت حداکثربه 
بسیار حائز  پسماند تیریمدی در زمینه راهبرد یالگویك  یطراح

   (Aretha et al, 2016). باشداهمیت می

 (۱96۳) پژوهشعات اسعتنفورد وبرای اولین بار مفروم ذینفعان در انسعتیت
تئعوری سعازمان،  یمطرح شد. کاربرد مفروم ذینفععان در چرعار حعوزه

 باشدمی ریزی سازمانیها و طرحهای اجتماعی، تئوری سیست مسئولیت
((Mitchell et al, 1997 . اد، فران ابهعنوذینفععان  یتهمو انقش
بر اری یرگذتاث یلپتانسو ند دار منععععافعیکه  یععععیهانمازساو ها وهگر
ای بر، ندرا دار سعععییایا جرت سوژه و پرن، مازیك سااف هدت و امااقدا

دی در یف متعدرست. تعااشن ن رومحققااران و ذگیاستسان، مدیر
  هعیویا گرد هر فرذینفعان را  ۱ست. فریمنه ائه شدص ذینفعان ارااصو

ثر ایا ارند و ذگمیثر افش اهدابه ن مازسابی یاستدر دند که ادهتعریف نمو
د اون مازست که ساامعتقد  ۲فریدمن(. Freeman, 2004) گیرندمی

باید ن مازساف هدد و نظر گرفته شواز ذینفععان در  هیوگران باید بهعنو
 &Friedman)باشدهعععا ات آننقطه نظرو ها زیان، مدیریت عالیق

Miles, 2006 .) ییرتغذینفععععان ست تعریف اممکن ن مال زطودر 
ند دایعی معیهاوهگر را ذینفعان، دارین تعریف اودر آفریمن  حتیکند. 
 ,Freeman).هستندوری ضرزم و شرکتها ال یتموفقء و بقاای که بر

 هعایینمازسادم و مرار ذینفععان را فزم انر سعیمرند نمحققا (2004
گیرنععد مععیار قردی بررکای برنامهها یرکه تحت تاثکننععد مععیریف تع
(Sharp et al, 1999 .)ذینفعععان، ست در یلتحلو  یععیبا شناسا
روی که بر  تععیسساؤمهععا و وهگردم، مر یععیشناساون چععتععی همطالعاا

)مثبت یرتاثع نو نعییشبیپ، ندارگذمی فیمثبت یا من یرتاثن مازسا یتفعال
و حمایت موثر  یشترینگرفتن بای بر یععیهایژتاستراتوسعه ( و فععییا من

وژه  یا پرن مازسا یتن  موفقاکاهش هر گونه مواز ذینفععععععان و ممکن 
ای ند براتوذینفععان معیمدیریت م ضعف یا عددر واقع  ید. آمیست دبه

                                                           
1 -  Freeman  

2- Friedman 
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، با جامعهد تضاف و اتالوز ا: بریرنظ تععیمشکالده و بو  مخر سععازمان
ات و یرتااوز برن، مازساوژه و پردر ها ییرگی یند تصمآفرن شده یچیدپ
اد و فراسابقه ر و عتبان اشددار ادشه وژه، پری یش هزینههاافزا

به  یععععیپاسخگوی و لویتبنددر اومشکل وژه و پردر حاضر ی شرکتها
هعای از راه یکعی (.۱۳۸9)عبائی وکیافر، د آوردبوجوت ذینفعان را مطالبا
دارای ست که دم امراز  یععیهاوهنظر گرفتن گر، در ذینفعععاناع نواتمایز 
معتقدند که  ۱ینگلمو  یومنهستند. نن مازبا سای ستهبنددبط قابل روا

ده ستفاا یست ساز  ی مستق یرغو  ی هستند که مستق نععیکساذینفعععان، 
و  نسورنداهستند.  یست توسعه س یرگدرکه  نعععییا کساکننعععد و معععی
 رتصو به ذینفعان تحلیلو  تجزیه نتایج که کنندمی دپیشنرا نشراهمکا
 مناف و  عالیق ،ذینفعععان اعنوا لیست  حطر ین. در ادشو نبیا حطر یك
و  وژهپراو در  رتقد ،ذینفع   توق  ر،کا ایجرذینفع  در ا کترمشا ها،آن
 صععیشخدادن ذینفعع  و  ارقر تاثیر تحت ایبر مناسب یتژاسترا نتراادر 
 & Jepsen)دشو ضافها باید ستا یتژاسترا ایجرا لمسئو که

Eskerod, 2009.)  شناسایی و تحلیل ذینفعان الزم به ذکر است که
هععایی کععه در مععدیریت دراصععوص آن دسععته از اشععخاص و سععازمان

-پسماندهای شرری ذینف  هستند،  اطالعات مفید و صحیحی ارائه می

ابتعدا بایعد معدیریت پسعماند دهد. در راستای رسیدن به اهعداف نرعایی 
ه چه نوع اطالعاتی و در چه زمانی نیاز هر کدام ب ذینفعان را شناسایی و 

و بر اساس میزان مشارکت و سایر معیارهای مرتبط  ، مشخص شوددارند
تواند به عنوان درونداد جرت سایر این اطالعات می کرد.ها را تحلیل آن

ها، توسعه برنامه های عملکردی، جرعت حمایعت بیشعتر از یعك تحلیل
فرآیندهای مشارکتی با سااتار  مشی اصالحات و به عنوان راهنمایاط

(. در این راسعتا De Vries J ,2011آرای توافقی به کار گرفته شود)
های مختلف برای تحلیل عالیق و ای از متدولوژیدامنه تحلیل ذینفعان
کند کدام مناف  بایعد در زمعان را در بر گرفته و تعیین می مناف  ذینفعان

لفعی بعرای تحلیعل ذینفععان لحاظ شود. رویکردهعای مخت گیریتصمی 
-ها از دو جنبه تحلیل معیاست، اما به طور کلی، گروه توسعه داده شده

ها در یك موضوع ااص،  : کمیت و عبارتند از: الف: مناف  آن شوند که
 Ruairi) ردگیعهعا تحعت تعاثیر قعرار معیمنابعی که توسعط آن نوع

&Varvasovszky, 2000. . ) مععدیریت پسععماند شععرری دارای
تعامین  -۳دهعی سامان -۲ریزی برنامه -۱ایفی است که عبارتند از: وظ

کنتعرل و نظعارت )عباسععوند، -5هعدایت و رهبععری  -4نیعروی انسعانی 
هعای عمعومی در سایه تحعوالت تکنولعوژی و افعزایش آگعاهی (.۱۳9۲

هععای جدیععد مععدیریت پسععماند در کشععورهای صععنعتی و سععایر سیسععت 
ها توجه به مسائل فت. در این دگرگونیکشورهای دنیا به تدریج توسعه یا

محیط زیستی و شرایط سیاسعی و اقتصعادی آن، مسعائلی نظیعر صعرفه 
ها از پسماند شرری به طور جویی در مصرف مواد و انرژی و بازیافت آن

جدی مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان فرآیند پعردازش و بازیافعت 
هعا نقعش اند پیدا کرد. دولتپسماند جایگاه کلیدی تری در مدیریت پسم

محوری را در ایجاد شررهای سال  و مدیریت شرر دارنعد و بعه عبعارتی 
ها در شررهای سال   دارند باعث تمایز بعین  شعررهای نقشی که دولت

 de شود)های ارتقاء  سالمت  مبتنی  بر جامعه  میسال  از دیگر  برنامه

Leeuw et al, 2017.) ای از موعععهتحقیقععات در برزیععل، مج
یریت شرری مشخص کرده است. تفکر دراهکارهای مقدماتی را برای م

تواند باععث حرکعت هرچعه بیشعتر بعه جلعو ها میاالقانه و تبادل ایده
 توسعه علیرغ  دهد،می نشان هابررسی (. Smyth et al,2010شود)

                                                           
1 -Newman & leming 

 موضعوع ،۱9۸0دهعه اواسعط از ذینفععان درگیرسعازی هعایمعدل انواع
 متفعاوتی مفعاهی  گذشعته در و نبعوده موضوع نوینی ینف ذ درگیرسازی

 بعدون مردم به مسئولین سوی از اطالعات ارتباط مردمی)جریان همانند
 سعوی از اطالععات مردم)جریان با مشورت مردم(، بازاوردهای دریافت
 و میعان معردم رسعمی وگعوی گفعت وجعود بعدون مسعئولین، به مردم

 بعا مسئوالن(، و مردم میان العاتاط مردم)تبادل مشارکت مسئوالن(، و
 آن برای ریزان،برنامه و مشارکت کنندگان میان اطالعات جریان بر تکیه

(. الزم به ذکر است کعه  Rowe et al,2005است) شدهمی استفاده
مرمترین چالشی که اجرای مدیریت پسماند با آن مواجه اسعت پعذیرش 

رك برتعر پعذیرش و باشعد. بنعابراین بعرای دآن از سوی شرروندان می
های زیر بنایی آن بررسی شود. این تئعوری عملکردش الزم است تئوری

در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتارهای عمعدی اسعت و بعر طبعق آن 
سرزدن هر رفتاری از یك شخص، مرتبط با تصعمی  گیعری در آن فعرد 
برای انجام آن است. تصمی  بعه رفتعار را متعاقبعاه بعه صعورت مشعترك 

کننعد. ایعن نگعرش و  تبیین می ۳و هنجار ذهن  ۲رش نسبت به رفتارنگ
هنجار قبل از تصمی  گیری، در ذهن شخص در رابطه با آن رفتار شکل 

قابعل توجعه اسعت کعه  ( . Lee & Jung, 2006) گرفتعه اسعت 
 سیسعتماتیك تحلیعل و جمع  آوری فرآینعد: شعامل "تحلیل ذینفععان"

 ارتقاء اجرا، روند در مسل  حق با هاییسازمان یا افراد اطالعات مقدماتی
اسعت  منعافعی دسته آن تعیین جرت ااص، مشی جاریاط یا توسعه و
 Aaltonen) داشعت اواهند درپی را هابرنامه آینده اجرایی نتایج که

 برای ذینفعان تحلیل مدل از توانندمی مدیران و . سیاستگذاران(2011,
-موقعیت مناف ، دانش، مچونه مواردی بررسی و کلیدی عاملین تعیین

نماینععد  گیععریبرععره مشععیاععط بععا مععرتبط اهمیععت و ارتباطععات هععا،
(Saghafi,2014)اجازه مدیران و سیاستگذاران به امر . بنابراین این 

 یا مشیاط از و داشته تعامل اصلی ذینفعان با مؤثرتری بطور تا دهدمی
 اجعرای صعورتدر. آورند عمل به بیشتری حمایت مشخص، هاییبرنامه
 و سیاسعتگذاران برنامعه، یعا مشیاط اجرای از قبل تحلیل و تجزیه این

 و بعالقوه تعبیرهعایی سوء از پیشگیری منظوربه  سازدمی قادر را مدیران
 تحلیعل معدل نمایند. زمانی که ردیابی را هابرنامه مشی یااط مخالفین

 طراحعان یراهنمعای بعرای مقعدماتی کلیعدی ابزارهای سایر و ذینفعان

 موفقیعت بعا هعابرنامه مشی یااط که رسدمی نظر به شوند،می استفاده

( ۱۳9۱زاده و همکاران) ملك . (Wada,2019)  باشند روبرو بیشتری
-سعنجش میعزان مشعارکت ذینفععان و ذی "در مقاله ای تحت عنوان 

پس از برره گیعری از مبعانی نظعری  "نفوذان در راهبرد توسعه  شرری
شعررداری  ۲۲نفوذان در منطقعه زان مشارکت ذینفعان و ذیموضوع، می

ترران در  چارچو  رویکرد راهبرد توسعة شرری بررسی شده اسعت. در 
چارچو  رویکرد تحقیق، چرعار بععد محیطعی، اجتمعاعی،  اقتصعادی و 

نفوذان در این پعژوهش مدیریتی به عنوان زمینة مشارکت ذینفعان و ذی
رفته است.  یافته های پژوهش نشعان معی مورد بررسی و تحلیل قرار گ

در  ۲۲دهد که میزان مشارکت ذینفععان و ذینفعوذان در توسععة منطقعة 
سالرای اایر، رو به رشد  بوده است و تمایل سرمایه گعذاری اقتصعادی 

(در منطقه باال است. ولی به دلیل ناآگاهی اجتماعی و  ۳/۱5)با میانگین 
تعی و شعرروندان، تمایعل اجتمعاعی هعای دولنبود  اعتماد میان سازمان

( پعایین اسعت.  ایعن ۳/۸۲نفوذان در منطقة )با میعانگین ذینفعان و ذی
تحقیق معتقد است که نظام برنامه ریزی شرری در ایران باید به سعمت 

                                                           
4- Subjective Norm 
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نفعوذان رویکرد راهبرد توسعة شرری با تأکید بر مشارکت ذینفعان و ذی
 در همکاران و Tai که بررسی در در تمامی ابعاد توسعة سوق داده شود.

 حاکی نتایج دادند، انجام چین شرر ۲ در پسماندها مبداء از تفکیك زمینه
 و Beijing شععرر دو تنرععا بررسععی مععورد شععرر ۲ از کععه بععود آن از

Shanghai بودند کرده عمل موفق مبداء از ها زباله تفکیك در نسبتا .
 در را نقش مرمترین ذینفعان مشارکت که بود شده تاکید مطالعه این در

 بعه باید ذینفعان هایمسئولیت و دارد شرری جامد پسماندهای مدیریت
 و همعاهنگی های مکانیس  قوانین، در بربود. گردد مشخص واضح طور

 Tai etبععودن) مطالعععه ایعن دیگععر هععای چععالش عمععومی آمعوزش

al,2011.) ریزی راهبععردی مععدیریت برنامععه"ای بععه عنععوان در مقالعه
بعه منظعور ارائعه برنامعه  " SWOTرر زاهعدان بعه روش پسماند شع

وتکمیعل SWOT راهبردی مدیریت پسماندهای شرر زاهدان از روش
اسعتفاده شعده  QSPM ریزی راهبردی کمی موسعوم بعهجدول برنامه

است. همچنین از نظرات کارشناسی ابرگان نیز برره گرفته شده اسعت. 
هبعرد بعا بعاالترین امتیعاز ترین رادهد، مر های پژوهش نشان مییافته

جرت تحقق اهداف سازمان و دستیابی به توسعه پایدار در شرر زاهدان، 
باشعد. مریعا همکاری و حمایت دولت جرت تخصیص اعتبارات الزم می

های اصوصعی، ضعرورت کردن موقعیت جرت جذ  و مشارکت بخش
هعای های تولعید و بخشسازی عمومی، تدوین رویهآمعوزش و فرهنگ

افزاری و عدم اجعرای قعوانین و مقععررات معدیریت پسعماند، سعایر منر
-راهبردهععای مععؤثر در بربععود مععدیریت پسععماند شععرر زاهععدان مععی

( ۱99۸) ۱لیچ بامگارتنر و  از دیدگاه (.۱۳95و صفری،  نسبراشانی)باشد
سیاسعت عمعومی   گروهعی،  نظریعه  در (،۲00۲) ۲لومیس  و  سیگلر و

 و بعوده یافتعه سعازمان ذینفع  هایگروه یانم مداوم محصول یك نزاع
 هعایگروه ای میانکشورها به طور گسترده اکثر سیاسی نظام در قدرت
 بعه دسعتیابی هعا تعالش بعرایهر یك از آن و است شده تقسی  ذینف 
جعای  به این معنا که، قعدرت بعه. هستند مزبور گذاری مشی اط فرآیند
 از ائتالفعی باشد، داشته اتصاصا اواص از معدودی تعداد که تنرا بهآن

دوگانگی معدیریت " تبین (، با۲0۱5رومن) است. ذینف  های گروه مناف 
 بعه را دولتی عوامل تعیین کننده مشارکت مقامات "اط مشی -سیاست
مدیریتی تعریف کعرد.   شخصی و صالحیت ذینفعان، انتظارات  انتظارات
 ذینفععان، بنعدی ویتاول و شناسایی منظور (، به۱997همکاران) و میچل
 تغییعر توقعف، فعالیعت، مداوم تغییر برای که قدرت)عاملی  مشخصه سه

 هعای ک  اثعر شعدن قعدرت یا اثر بی یا اندازه، بیشترین در گیری جرت
 یا و دیگر هایبخش به اقدامات تحمیل تر ساده عبارت به و است دیگر

  اعتبار)مشعروعیت ،(شخص صاحب قعدرت بعه شعرکت تحمیل اواسته
درك شده ادعای یك نف  و یا نف  و ضرر ذینفعانی کعه متحمعل نعوعی 

ادعاهعا و  اینکه از ای درجه)فوریت و( هستند سازمان با رابطه در ریسك
 کعرد. معرفعی را( هسعتند نیازمنعد فعوری یا مناف  به توجه ویا واکعنش

 گعذاری سعرمایه هعای سازمان ذینفعان شناسایی ( با هدف۲0۱0موری)
 ذینفععان که گرفت نتیجه راهبردی، گیری تصمی  در هاآن نقش و ارد
 در آنرعا حضعور و سازمان داشعته راهبردی گیریتصمی  در مرمی نقش
پایدارسعازی  اود)یعنی اصلی هدف دو تأمین به را سازمان مدیره، هیئت
 مضعافا. سازدمی قادر صنعت( در رقابت توانایی افزایش و نیازمندان مالی
 و اطالععات بعه عقالنیعت)تمرکز امعر، حقیعق ایعنت هاییافته اساس بر

                                                           
1-Baumgartner & Leech  

2-Cigler & Loomis 

 

 از رفتارسیاسی)اسعتفاده بیشعتر، ها( تکنیك و تحلیل و تجزیه از استفاده
 شعرودی تفکر و مذاکره(کمتر و شخصی منفعت ائتالف، تشکیل قدرت،

 بیشتری گذشته( تجار  و درونی احساس از استفاده )قضاوت شخصی(،
 و کارآمد تصمیمات به و داشته درپی راهبردی گیری تصمی  فرایند در را

 معالی(او  عملکعرد و اجتمعاعی عملکعرد راهبردی، عملکرد)تصمیمات
 تمعایز بعا (۱۳۸5کاشعان) قعدرتیان و سرشعت رحمعان شعود. می منجر

 عناصعر تمعامی در منعاف  ذینفععان آن در کعه "محور ذینف  مشارکت"
کنتعرل  و ااجعر اهعداف، هعا،استراتژی مأموریت، تدوین نظیر؛ مشارکت،
 طبعق بر که فریمن نظر )مورد "ذینفعان مشارکت" مقوله با دارد، جریان

 منعاف ، تحلیعل چون متغیرهایی با ذینف  هر مربوطبه هایاستراتژی آن
 کعه کردنعد گیری گردد(، نتیجهمی تدوین ذینفعان، هایائتالف و قدرت
 در اسعتراتژیك هعایگیعری تصمی  مفقوده حلقه ذینفعان، جام  تحلیل

 ذینفععان تحلیل برای را الگویی ذینف ، مفروم تبیین با هاآن. ایران است

شناسعایی  ✓و فراینعدهای زیعر اسعت: مراحعل شعامل کعه نمودند ارائه
کننعد و ذینفعان؛ اع  از شناسایی کسانی که مناف  اود را پیگیعری معی

 مضعافا. هسعتند غافل اود مناف  از اساساَ یا و هستند کسانی که ساکت

 مناب  و مناف  بررسی ✓ .شوندمی نیز بعدی هاینسل شامل ذینف  فرادا
شبه  هایمصاحبه مغزی، طوفان نظیر؛ هایی،روش از استفاده با ذینفعان؛

 ✓تصعاویر. و تعاریخی مطالععات موجود، اطالعات افشای یافته، سااتار
 معی ذینفععان، نفوذ و قدرت میزان سنجش برای بررسی قدرت ذینفعان؛

 مشعروعیت میعزان بررسعی ✓ .کرد اشاره مناب  قدرت ذینفعان به توان
توسعط  ذینفع  یعك هعایمسئولیت و حقوق تائید میزان به که ذینفعان؛

 تععامالت بعین محتوای و الگوها شناسایی ✓ .دارد اشاره دیگر ذینفعان
 ارزیعابی و یاائتالف و تضاد همکاری، شکل به روابط شامل که ذینفعان؛
-برنامه و استراتژی اهداف، به نسبت ذینفعان تردید یا همکاری پتانسیل

 مقایسعه بعا (،۱۳90همکاران) و مجتبی پور، حسینعلی ااص است. های
 هعایویژگعی و برشعمردن ذینفععان معدیریت فرآینعد هایمدل تطبیقی
 در نظعری اتفعاق هیچ که کردند گیری نتیجه مزبور، هایمدل از هریك

 محققان اینکه علیرغ  و ندارد وجود انذینفع مدیریت مدل مورد برترین
 نظعر بعه ولی اند، کرده ارائه را مدیریت ذینفعان فرایند مختلف هایمدل
 و عملعی منسعج  اسعتفاده برای کافی اندازه به هامدل این که رسدمی

 توسعه و ادغام نیازمند ذینفعان مدیریت فرایند رسمی مدل و نبوده دقیق
 معدیریت هایمدل همه اصلی چارچو  مضافاَ،. مختلف است هایروش

 تعیعین و ذینفعان تحلیل تجزیه و ذینفعان، شناسایی گام سه به ذینفعان
شعایان ذکعر اسعت کعه  شعود.معی االصعه هاآن با تعامل نحوه راهبرد

 طیعف بعه باید جامد پسماندهای در مناسب مدیریت سیست  به دستیابی
 شعامل توانعد معی اینرا. کرد توجه حاکمیت به مربوط مسائل از وسیعی

 تغییعر گیعری، تصعمی  در شعرروندان مشارکت مثال، عنوان ذینفعان)به
 بسعیج مثعال، عنعوان )بعه اعدمات دهندگان ارائه رفتارها(، و ها نگرش
 ها شررداری غیر و ها شررداری یعنی ادمات دهندگان ارائه تمام کردن

 بعا مقابلعه جامععه(، و غیررسعمی و رسمی اصوص های بخش جمله از
 هعایهزینعه از آگعاهی )مثل مالی مناب  پایداری فساد، به مربوط مسائل
 بعه دسترسی درآمد، فرآیند بربود صرفه، به مقرون ادمات ارائه مربوطه،
 )نظیعر محلی و ملی سطح در موثر مؤسسات و هاسیاست ایجاد و مالی(
 شعغلی، ظرفیعت ایجاد ها،مسئولیت و هانقش بودن واضح قانون، اجرای
 حاکمیعت بعرای شااصعی باشد و اطالعات( مدیریت هایسیست  ایجاد
 Wilsonاست) توسعه های برنامه اصلی هدف که شود استفاده او 
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et al, 2015معدیریت سعازی برینه با توانمی (. با شناسایی ذینفعان 
 همچنععین و تولیعدی هعایبخعش تمعام در شعرری جامعد پسعماندهای

 و شعده ارائعه اعدمات اثربخشعی افعزایش بعه منجعر ذینفعان مشارکت
 پسععماندها کععاهش و بازیافععت پسععماندها، جداسععازی بربععود همچنععین

 شناسعایی (. لذا ایعن مطالععه بعا هعدفRousta et al,2015گردد)
 .پسماند انجام شد. مدیریت درحوزه گیری تصمی  در ذینفعان

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   
  کمی -این مطالعه بر اساس پارادای  کیفی روش تحقیق مورد استفاده در

و از لحاظ هدف، کاربردی است، چون نتایج آن  است اکتشافی رویکرد با
مفید  پسماند اندکاران و فعالیت حوزه مدیریتریزان، دستبرای برنامه
 بخش در استراتژیك هایهمکاری در تواند در جرت موفقیتاست و می
مسئولین ذیربط قرار گیرد، از لحاظ میزان پسماند، مورد استفاده  مدیریت

ها نظارت و درجه کنترل متغیرها، میدانی و از لحاظ نحوه گردآوری داده
رود. شمار میبه پیمایشی - و اطالعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی

کلیدی، کارشناسان،  جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل مطلعان
حوزه مدیریت پسماند است که ابرگان و ذینفعان در تصمی  گیری 

باشد. در ادامه از شرروندانی در این حوزه را دارند، می تجربه همکاری
فعالیت دارند نیز افرادی  در شرر ترران که در حوزه مدیریت پسماند

 غیر هاینمونه از مایلند کیفی پژوهشگرهای بعنوان نمونه انتخا  شد.
 به آنان که معناست آن به ینا. کنند استفاده تصادفی غیر یا احتمالی
 با تدریج به را هانمونه بلکه کنند،می تعیین را نمونه اندازه پیش، از ندرت
 را نمونه که است الزم گاه. کنندمی انتخا  آنرا ااص محتوای به توجه
 اود تحقیق ماهیت جمعیت، عنصرهای جمعیت، از اود آگاهی اساس بر
 انتخا  مطالعه هایهدف و یشخص قضاوت اساس بر االصه طور به و

 قرار استفاده مورد هنگامی قضاوتی یا هدفمند بردارینمونه طرح. شود
 که هستند اطالعاتی دارای افراد از محدودی یطبقه که گیردمی

 ابتدا برفی گلوله گیری نمونه روش در. آنراست جستجوی در پژوهشگر
 باشند،می ااصی تجربیات یا هاویژگی دارای که افراد از کمی تعداد

 دیگری کاندیدای که شودمی اواسته هاآن از سپس. شوندمی انتخا 
 تا عملیات این همچنین. کنند معرفی را مشابه تجربیات و هایویژگی با

 در. یابدمی ادامه اطالعات اشباع و هانمونه تعداد مطلو  حد به رسیدن
 از و کنندمی ادهاستف سااتاریافته نیمه هایمصاحبه از که مطالعاتی
 بر نمونه حج  اغلب برند،می برره تحلیل و تجزیه برای محتوا تحلیل
 اطالعات، اشباع به دستیابی زمان تا کنندگان شرکت با مصاحبه اساس
 . یابدمی ادامه

 هاگردآوری داده روش 

 باشد:ها در این تحقیق به شرح زیر میمراحل گردآوری داده
ای: در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در ابخانهمطالعات اسنادی و کت -۱

ها، ها و پروژهها، گزارش طرحنامهای نظیر: پایاناسناد و مناب  کتابخانه
پژوهشی صورت گرفت و اطالعات  -ها و مجالت علمیمقاالت ژورنال

 دست آمد.نسبتاه جام  و کاملی نسبت به موضوع پژوهش به
ها و اطالعات مربوط آوری دادهمل جم مطالعه میدانی: این بخش شا -۲

بود که برای  به متغیرهای مورد مطالعه در جامعه مورد مطالعه پژوهش

های کلیدی در دست آوردن اطالعات الزم از طریق مصاحبه با نمونهبه
 حوزه مدیریت پسماند شناسایی شدند. 

 عانذینف با مصاحبه از استفاده با کیفی بخش در مطالعه این های داده
کلیدی،  جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل مطلعان .گرفت صورت

کارشناسان، ابرگان و ذینفعان در تصمی  گیری حوزه مدیریت پسماند 
 افراد تعداد  باشد. در این حوزه را دارند، می است که تجربه همکاری

 فرایند. شد تعیین نظری کفایت و هاداده اشباع به توجه با مطالعه مورد
 داشته ادامه کفایت و ها داده اشباع زمان تا هامصاحبه و هاداده گردآوری

 روند. شد مطرح و انتخا  باز صورت به نیز مصاحبه هایپرسش و
 صورت  N- vivo کیفی افزار نرم از استفاده با نیز ها داده کدگذاری
ذینفعان در حوزه تصمی  گیری و  یراهبرد یالگو ادامه در. گرفت

شد. در مرحله بعد به  ی طراحیپسماند جامد شرر تیریمدعملیاتی 
 و  عمل صحنه در آن کاربرد مدل، قابلیت سنجی اعتبار و منظور ارزیابی

 افزار نرم کمك به کلی و سااتاری گیری، اندازه ابعاد در مدل برازش
smart- pls2 ها محقق بارها متن حین تحلیل داده . گرفت صورت

ه را مرور کرد. این حرکت محقق موجب شد های انجام گرفتمصاحبه
ها را به تر انجام گیرد و وضعیت هر یك از مؤلفهها دقیقتحلیل داده

هاست درستی نشان دهد. اصلی ترین فرایند در نظریه بنیانی، تحلیل داده
ها در قالب سه مرحله های کیفی است. تحلیل دادهکه مرکز ثقل پژوهش

گیرد که با توجه به ماهیت ابی انجام میکدگذاری باز، محوری و انتخ
های باز و آوری شده کدگذاریها جم این پژوهش، برای تحلیل داده

های ها، جملهمحوری انجام گرفت. به این ترتیب که پس از مرور داده
مرتبط با یکدیگراستخراج شده و مفاهی  مشابه با یك کد مشابه 

 کدبندی شد. 

  نتایج -۳
بسعیاری از  شعرری( ماننعد جامعد پسعماند )معدیریت دهپدی این چند هر

 ملزومات و آن ابعاد یافتن تمامی برای دقیق هایبررسی نیازمند هاپدیده
 مسعتندات بکعارگیری با بضاعت حد در اما باشدمی زمینه این در اجرایی

 هعاداده تحلیعل و تجزیه سعی بر تحقق اهداف تحقیق شده است. نحوه
نظریه جدید  یك پیدایش لزوماه که گرفته صورت ییمبنا نظریه اساس بر
 گعردآوری هعایمقاله داده این در اساس این داشت. بر نخواهد پی در را

موضعوع  حعول محعور سعااتاریافته نیمعه و عمیق هایمصاحبه از شده
و  درآمعده مفاهی  صورت به محوری و باز کدگذاری از استفاده مطالعه با
 .اند گرفته قرار طارتبا در یکدیگر با مفاهی 

 گیریشناسایی ذینفعان در تصمیم 

 ذینفعان)های هدف گروه "در پاسخ به سوال اول تحقیق مبنی بر اینکه 
 سعازی حداقل رویکرد با شرری جامد پسماند مدیریت( گیری تصمی  در

هعای در حعین مصعاحبه "کدامنعد  شعرروندان مشارکت جرت افزایش
واست گردید تا با پاسخ به این سعوال اجراشده از مصاحبه شوندگان درا

گیری معدیریت پسعماند یعاری محقق را در شناسایی ذینفعان در تصمی 
  ارائعه شعده اسعت. ۱های مطرح شعده در جعدول نمایند. در ادامه پاسخ

-ذینفععان در تصعمی  ۱های دریافتی ارائه شده در جعدولبراساس پاسخ

 کننعدگانگذارن و ارائعهگیری حوزه مدیریت پسماند در دو گروه سیاست
 اولیعه مجریعان و پسعماند گعانکننعد پسعماند و تولیعد مدیریت ادمات
 پسماند طبقه بندی شدند. مدیریت
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 پسماند مدیریت حوزه در ذینفعان -1 جدول

 ذینفعان زیر مجموعه ذینعان اصلی طبقه ذینفعان

 

 

 

سیاست گذاران و 

ارائه کنندگان 

مدیریت خدمات 

 پسماند

 با مرتبط کارشناسان و مدیران
 پسماند در مدیریت موضوع

 شررداری

 معاونت عوارض و درآمد شررداری کارشناسان و مدیران

گانه  ۲۲شرری)مدیران ادمات شرری ادارات مدیریت پسماند در مناطق  کارشناسان و مدیران
 شررداری ترران(

ستحصال انرژی از پسماند در واحدهای پردازش، اواحد های جم  آوری، انتقال، کارشناسان و مدیران
 مدیریت پسماند شرری

 پسماند مدیریت حوزه در فعال کارشناسان و مدیران سازمان محیط زیست

وزارت اانه های صنعت معدن و 
 تجارت و جراد کشاورزی

 مدیران و کارشناسان فعال در حوزه های صدور و نظارت بر تولید و بسته بندی

 بندی بسته و تولید بر نظارت و صدور های حوزه در فعال کارشناسان و مدیران داردسازمان ملی استان

بخش اصوصی فعال در حوزه 
 مدیریت پسماند

 )اریداران ضایعات در سطح ارد)اریداران محلی و منطقه ای( و کالن)کاراانه جات بازیافت (

سازمان های مردم نراد فعاالن در 
 حوزه مدیریت پسماند

 

ران زیست محیطی فعال در کنشگ
 حوزه مدیریت پسماند

 اساتید دانشگاهی و پژوهشگران فعال در حوزه مدیریت پسماند

 

 

 

 

 

 

گان تولید کنند

پسماند و مجریان 

اولیه مدیریت 

 پسماند

 کلیه شرکت های تولید کننده دارای محصوالت نرایی قابل عرضه در بازار شرکت های تولیدی

 اانوارها
ف اانوارها با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، منطقه مسکونی و موقعیت واحد طبقات مختل

 مسکونی

ها، ادارات و نرادهای دولتی سازمان
 و اصوصی تولید کننده پسماند

 

 های بزرگ تولیدی و ادماتی شرروندانها، شرکتبیمارستان
 مدارس و دفاتر اداری

 پرزباله صنوف

-توانند به عنوان نماینده در تصمی ها میران و کارشناسان اصناف آنفعاالن صنوف مختلف که مدی

 گیری مشارکت داشته باشند:
 ()بارفروشی بار تره و میوه ( میادین۱

 سوپرمارکت( ۲

 فروشی میوه و سبزی( ۳

 درودگری و سازی مبل( 4

 کفش و کیف پوشاك، تولیدی( 5

 نانوایی( 5

 گری ریخته تراشکاری، میکانیکی، جوشکاری،( 6

 ها فروشی سیرابی و پزیکله آشپزاانه، پذیرائی، تاالر رستوران،( 7

 فروشی آبمیوه و بستنی و ساندویج( ۸

 پاساژها و تجاری مراکز( 9

 فروشی گل( ۱0
 ( صنای ۱۱
 ( کشاورزی۱۲
 ( ساات و سازها۱۳

 ( سایر۱4

 زبالهک  صنوف

-توانند به عنوان نماینده در تصمی می ها فعاالن صنوف مختلف که مدیران و کارشناسان اصناف آن

 گیری مشارکت داشته باشند.
 عادی هایسوپرمارکت و فروشی اواروبار هایمغازه( ۱

 هاآرایشگاه( ۲

 هاپزی اشکه و هاقنادی( ۳

 هااانه قروه( 4

 هافروشی التحریر لوازم و هافروشی دیسی ها،کتابفروشی( 5

 کفش و پوشاك هایفروشگاه( 6

 الکترونیکی لوازم و گوشی کامپیوتری، لوازم هایروشگاهف( 7

 سایر( ۸

 
 

 
 



 4060-4049، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

4054 
 

 
 
 
 
 
 

ذینفعان در حوزه تصمیم گیری و عملیاتی  یراهبرد یالگو - 1شکل

 مستخرج از مصاحبه ها یپسماند جامد شهر تیریمد

 
 مسؤلیت ستاد سطح در مسئول نرادهای و هاسازمان چارچو  این در

 زمینه مربوط در هایدستورالعمل و نینقوا تدوین و گذاریسیاست
 مدیریت موضوع با مرتبط کارشناسان و شامل مدیران پسماند مدیریت
 صنعت هایاانهزیست، وزارت ها، سازمان محیطشررداری در پسماند
 استاندارد، بخش ملی کشاورزی، سازمان جراد و تجارت و معدن

 فعاالن نراد مردم هایپسماند، سازمان مدیریت حوزه در فعال اصوصی
 حوزه در فعال محیطی زیست پسماند و کنشگران مدیریت حوزه در

 و پسماند کنندگان باشند. همچنین بخش تولیدپسماند می مدیریت
-تولیدی، اانوارها، سازمان هایپسماند را شرکت مدیریت اولیه مجریان

 پسماند، صنوف کننده تولید اصوصی و دولتی نرادهای و ادارات ها،
ذینفعان  همکاری و مشارکت دهند.زباله تشکیل میک  رزباله و صنوفپ

 زیست دارد. سیست  منفی بر محیط اثرات کاهش منظور به موثری نقش
 ، ریزی برنامه در را ذینفعان کلیه عملکرد، برترین با جامد پسماند های
، UN Habitat) کند می درگیر تغییرات بر نظارت و اجرا

پسماند  تیریدر حوزه مد های عملیاتییی و برنامهااجر یبسترها.(۲0۱0
نژاد و  بابا است که با یافته های مطالعاتی جان تیاهمبسیار حائز 
داشتن برنامه و نگاه راهبردی به مسئله و شناات  ( که۱۳94مختاری)

های مختلف آن مسئله برای حل مشکل در بطن شرر و شررداری جنبه
شود تا با شناات کشور محسو  می های سراسراز ضروریات شررداری

توان شرر و شررداری، برنامه های عملیاتی و اجرایی مدون که اروجی 
 ، همسو است.برنامه راهبردی است برای حل مسئله پسماند تریه گردد

 

شهری از دیدگان  جامد پسماند شناسایی اهداف مدیریت

 یریگ میدر تصم نفعانیذ

 پسماند مدیریت اهداف "بر اینکه در پاسخ به سوال دوم تحقیق مبنی 
 شرروندان مشارکت افزایش جرت سازی حداقل رویکرد با شرری جامد

های اجراشده از مصاحبه شوندگان دراواست در حین مصاحبه " کدامند 
 مدیریت گردید تا با پاسخ به این سوال محقق را در شناسایی اهداف

 مشارکت زایشاف جرت سازی حداقل رویکرد با شرری جامد پسماند
های صورت گرفته مطالب شرروندان یاری نمایند. در االل مصاحبه

های زیادی از سوی مصاحبه شوندگان مطرح شد که در ادامه پاسخ
مدل حرکتی اهداف در واق  مطرح شده در جدول ذیل  ارائه شده است. 

به سمت مدیریت پایدار زباله را تاکیدکرده و در سلسله مراتب مدیریت 
داشته  پسماند تولید پیشگیری از کاهش و ه، اولویت بیشتری درزبال

درحال حاضر، تعدادکمی از صنای  تفکیك موادزائد جامد در منب   باشند.
های کمینه سازی پسماند را برای هدف بازیافت به عنوان یکی از روش

 .کننداعمال می
 

 سازی حداقل رویکرد با شهری جامد پسماند مدیریت اهداف - 2جدول 

 شهروندان مشارکت افزایش جهت

 هامفاهیم و مضامین مستخرج از مصاحبه
  جامد زائد مواد پایدار مدیریت هدف

 دفن هایمحل به کمتر وابستگی با پسماند دف 

 آثار و انرژی کمتر مصرف طریق از ارزش با مواد بیشتر چه هر بازیافت
 محیطی زیست کمتر

 سمت به( دفن مراکز توسعه)رضهع طرف هایسیاست جرت از تغییر
 ( زباله تولید کاهش و آلودگی تولید از اجتنا )تقاضا طرف هایسیاست

  زباله بازیافت و از مبدأ تفکیك به تولیدکنندگان تشویق

حداقل  جرت کنندگان مصرف و تولیدکنندگان پذیریتقویت مسئولیت
 زمین در دفن هایمحل به ورودی هایزباله جریان سازی

کاهش تولید زباله و افزایش حفاظت از مناب  طبیعی و مصنوعی )انسان 
 ساات(

 افزایش نرخ بازیافت و تفکیك زباله در مبدأ

 افزایش کارایی، برابری و قابلیت پذیرش عمومی ادمات ارائه شده

کنندگان در فرایند پذیری تولیدکنندگان و مصرفافزایش مسئولیت
 ای شرریعملی مدیریت مناسب پسمانده

بربود وضعیت درآمدی شررداری، امکان ارائه ادمات مناسب و به موق  
 به شرروندان و در نرایت افزایش رفاه عمومی 

گذاری در صنای  تبدیل)کمپوست و تولید انرژی( و رشد و تقویت سرمایه
 بازیافت پسماند توسط بخش اصوصی

 اثربخشی و ندپسما مدیریت سااتار شناسایی عوامل موثر بر کارایی
 پسماند مدیریت هایهزینه

 تولیدکنندگان به پسماند مدیریت واقعی هایهزینه عادالنه انتقال
 آن مختلف

 مراتبی سلسله هرم پایینی قاعده از کشور پسماند مدیریت حرکت
 یعنی هرم این رأس در واق  موظف عناصر سمت به پسماند مدیریت
 نرخ افزایش و مبدأ از زباله لیدتو کاهش  و پسماند تولید از اجتنا 
  بازیافت

 کاهش مشکالت زیست محیطی

 های دفن پسماند کاهش نیاز به مکان

 افزایش  مشارکت شرروندان در مدیریت شرری

 ایجاد ارزش افزوده از محل مدیریت پسماند

 
هدف مدیریت پایدار مواد زائد جامد، جرت گیری سلسله مراتب مدیریت 

د جامد شرری نیز که در حرکت از رأس هرم به سمت جام  مواد زائ
اجتنا  از تولید زباله، کاهش تولید زباله، "ی آن به ترتیب شامل قاعده

تفکیك از مبدأ، استفاده مجدد، بازیافت و در نرایت دفن باقی مانده زباله 
 مصرف طریق از زباله ارزش با مواد بیشتر چه هر در زمین است. بازیافت

گویای این واقعیت است  .است محیطی زیست کمتر آثار و انرژی کمتر
های جویی برای حل بحران زباله در شررها باید از سیاستکه در چاره

های طرف تقاضا طرف عرضه )توسعه مراکز دفن( به سمت سیاست
زباله( و تشویق تولیدکنندگان به )اجتنا  از تولید آلودگی و کاهش تولید 

تفکیك از مبدأ و بازیافت زباله تغییر جرت داد. بر این اساس، در 
کشورهای مختلف امروزه قوانین جامعی در اصوص مدیریت پسماند به 

های جام  و ها تدوین برنامهتصویب رسیده است که در اغلب آن
در انطباق با بلندمدت مدیریت پسماند به عنوان یك ضرورت، مطرح و 

سیاست گذاران 

و ارائه کنندگان 

مدیریت خدمات 

 پسماند

 

ند گان تولید کن

پسماند و مجریان 

اولیه مدیریت 

 پسماند

حوزه 

مدیریت 

 پسماند
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اندازهای مختلفی هرم سلسله مراتبی مدیریت پسماند، اهداف و چش 
ها، برای افزایش نرخ بازیافت و تشویق به تفکیك از مبدأ زباله

-پذیری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در نرایت حداقلمسئولیت

گذاری های دفن در زمین، هدفهای ورودی به محلسازی جریان زباله
است. آنچه در اغلب قوانین مرتبط با مدیریت پسماند در کشورهای شده 

باشد، ارائه پایدار ادمات مدیریت پسماندهای جامد مختلف مشترك می
های مدیریتی که بتواند به و برنامه با به کارگیری ابزارهای سیاستی

ها به کاهش تولید پسماند تشویق شرروندان برای مشارکت و تشویق آن
، تأکید شده است. راه حل پیشنرادی برای این موضوع، منجر شود

های مدیریت پسماند)اع  از زیست محیطی و سازی هزینهدرونی
های ورودی های تولید و مصرف برای کاهش زبالهاقتصادی( در فعالیت

های ها و روشبه مراکز دف  است. در راستای اهداف فوق تکنیك
 سازیکمینه ر چرار گروه تکنیكتواند دمتعددی مطرح شده است که می

توسط  پسماند سازی کمینه مصرفی، تکنیك محصوالت تولید منب  در
بازیافت و باز چراانی پسماند تولید شده و  پسماند، تکنیك تولیدکنندگان

 پسماند االصه کرد. نقل و دف  و حمل و جابجایی تکنیك محدودکردن

 

 
ها جهت مدیریت حبههای مستخرج از مصامدل سازی تکنیک -2شکل 

 پسماند با رویکرد کاهش بر اساس مشارکت تصمیم گیری و عملیاتی

 
 مصعرفی  محصعوتت تولیعد منبع  در سازی کمینه تکنیک

 و تولیدات در اصالح و تغییر شامل هاییفعالیت مجموعه منب  در کاهش
 زبالعه تولید مقدار و حج  کاهش به منجر که فرایندها در اصالح و تغییر
 کاهش و تولید کاهش هایبرنامه. شوندمی و صنای  مسکونی مناطق در

 صعنای  در هعافعالیت کردن برینه و دادن تغییر برای همواره زباله حج 
-مجموعه فعالیت .گیرد قرار پیگیری مورد و باشد داشته وجود است الزم

های کاهش تولید زباله باشد و اهمیعت و های مدیریت در راستای برنامه
ها، بیشتر طبق برنامه، مورد توجه قرارگیرد چون ععدم ل آن فعالیتکنتر

هعای توجه به این مسئله و هماهنگ نبودن سیست  معدیریت بعا برنامعه
-هزینه معی کاهش تولید زباله سبب اتالف بیشتر امکانات و تجریزات و

 (.Clark, 1995شود)
 

 پسماند  کنندگان تولید توسط پسماند سازی کمینه تکنیک

ی شناسایی جایگاه و نقش هر یك از تولیدکنندگان باید به شناسعایی برا
 گسعترشها در تفکیك زباله با میزان، نوع پسماندهای تولیدی، نقش آن

و  بیشتر زباله برای هزینه پرداات طریق از زباله تولیدکنندگان مسئولیت
در زمینه حج  تولید پسماندها،  .روش وصول هر یك از طبقات پرداات

ندهای اانگی بیشترین حج  را در سعطح شعرر دارنعد و بیشعترین پسما
باشعد میزان تولید پسماند در سطح شرر بر عرده این تولید کنندگان معی

ولی از نظر مخاطرات زیست محیطی این  نوع از پسماندها در مقایسه با 
گردنعد، پسماندهای صنعتی اطرناك که توسط برای صنای  تولیعد معی

-طی کمتری را برای محعیط زیسعت بوجعود معیمخاطرات زیست محی

هعای معدیریت پسعماند در کشعورهای در گذشته بیشعتر تعالشآوردند. 
آوری و دفن در زمین از طریق توسععه مختلف به طور عمده شامل جم 

ابزارهای فنی مختلف بوده است و به طور سنتی از محیط زیست همواره 
های تولیدی و مصعرفی به عنوان یك محل دفن تولیدات جانبی فعالیت

(. بدین معنی که دف  زباله Medina, 2002بشر استفاده شده است )
گذاری شده و گذاری و قیمتبه عنوان یك نراده رایگان، به ندرت ارزش

-در فرایند تولید و مصرف منظور گردیده است. در مقابل مناب  و تعالش

ز ایعن های ناچیزی بعرای بعه حعداقل رسعاندن اسعارات وارده ناشعی ا
تولیدات، ااتصاص یافته است. بنابراین توانایی محیط زیست در بازسازی 
اودش برای تامین سالمت زندگی بشر به تدریج در حال کاهش اسعت 

کند. با گذشعت که این امر به طور بالقوه رفاه جوام  انسانی را تردید می
های زیست محیطی به دلیل رشعد علعوم و فنعيوری زمان و رشد آگاهی

یط زیستی، محدودیت معواد و منعاب  زمعین، ایعن موضعوع را بعرای مح
سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند مشخص سعاات کعه دفع  پسعماند 

توانعد گذارد نمیافزون بر این که آثار زیست محیطی زیادی بر جای می
مشکالت حج  عظی  زباله تولیدی را مرتف  سازند. بنابراین تمایلی برای 

های دفن بوجود آمد و اند با وابستگی کمتر به محلطرح ریزی دف  پسم
ها در جرت بکارگیری یك سیست  کعارای معدیریت پسعماندهای تالش

های های مرکزی و مدیریتجامد به عنوان یك اولویت مورد توجه دولت
با توجه به نقش حیاتی آنرا در حمایت از -ها( اجرایی پسماند )شررداری

قرار گرفت. بدین ترتیب به  -رروندانمحیط زیست و سالمت عمومی ش
تدریج مفروم مدیریت جام  زایدات شکل گرفت. این گعرایش بعر پایعه 
اصول توسعه پایدار است که نیاز برای کاهش تولید پسماند مواد را مورد 

در مطالععه حاضعر بعه  (.Hagos et al, 2012دهنعد )تاکید قرار می
 یمثعل اجعرا ییهعااسعتیسپسماندها در مبداء،  یمنظور بربود جداساز

مناسعب و  زاتیاستفاده از تجر ،یرسان طالعمنظ ، ا یآموزش یهابرنامه
. همسعو بعا دیعگرد شنرادیپسماند پ تیریسازمان مدذینفعان  یبرا رهیغ
 یکردند که برا شنرادیپ زی( نXu et al ،۲0۱7)مطالعه،  نیا یها افتهی

 ییهعااستیس جادیاپسماندها در اانوارها،  یعادت جداساز یریشکل گ
پسعماندها،  یجداسعاز یو محل راحت بعرا زاتیمثل فراه  کردن تجر

-نیها و کمپعآموزش جیبر بازار، و ترو یمبتن افتیباز یهابرنامه قیتشو
 .تواند موثر باشدیم یآموزش یها

کعارایی  شعده  تولیعد پسماند چرخانی باز و بازیافت تکنیک

 مناطق و تجریز پسماند چراانی باز وبازیافت  تکنیكتفکیك از مبدأ در 
های بازیافت نسبت به سایر روش بازیافت قابل مواد آوریجم  ظروف به

تر است. زیرا از لحاظ برداشتی، اقتصادی، کمی و کیفی مقرون به صرفه
با کاهش حج  و مقدار زباله تولیدی و انجام بازیافعت در محعل تولیعد، 

و به کارگیری نیروی انسانی مورد  های مربوط به تامین و آموزشهزینه
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-یابد و شاهد کاهش و جبعران هزینعهنیاز در مراحل مختلف کاهش می

در ایعن  .های تجریزاتی و برره بعرداری و نگرعداری نیعز اعواهی  بعود
تولیدکننعدگان آن  تکنیك، پردازش و جداسازی زباله در مبدأ بعه عرعده

هنگفت برای تفکیك و های باشد و دیگر هیچ نیازی به صرف هزینهمی
باشد کعه بعا تشعویق، جداسازی اجزای زباله در مقصد و محل دفن نمی

 برگعزاری نظیعرغیر رسعمی )و های رسمی استفاده از آموزش تبلیغات و
های کوتاه مدت توسط شررداری، ارائه بروشعورهای جعذا  بعرای دوره

بعه منظعور جلعب مشعارکت معردم،  (...و مبعدأآموزش روش تفکیك در 
همچنین  گزارش   .یابدارایی و راندمان به نحوء چشمگیری افزایش میک

توانعد حجع   ها  بر پسماندهای  تولیعدی  معیشده  است  اعمال  تعرفه
 ۱6درصد  کاهش  و  بازیافت  مواد  را  تا  ۳7 های تولیدی  را  تا  زباله

ایعن  مطالععات  نشعان   (Watson, 2006) .درصد  افعزایش  دهعد
هعای های  مناسعب  و وجعود  سیاسعتد که  با  طراحی  سیست دهمی

متأسفانه در    توان در  مدیریت  پسماندها  موفق  عمل  کرد.مناسب می
های مناسبی  برای  اجرای  برنامه  کشورهای در  حال  توسعه،  سیاست

هدف معدیریت پایعدار معواد  .بازیافت  و  مدیریت  پسماند  وجود  ندارد
، بازیافت هر چه بیشتر مواد با ارزش زبالعه از طریعق مصعرف زاید جامد

کمتر انرژی و آثار کمتر زیست محیطی است. جرت گیری سلسله مراتب 
مدیریت جام  مواد زاید جامد شرری نیز که در حرکت از رأس هرم بعه 

اجتنا  از تولید زبالعه، کعاهش تولیعد "سمت قاعدة آن به ترتیب شامل 
دا، استفاده مجدد، بازیافعت و در نرایعت دفعن بعاقی زباله،  تفکیك از مب

جعویی مانده زباله در زمین است، گویای این واقعیت است کعه در چعاره
هعای طعرف عرضعه برای حل بحران زباله در شعررها بایعد از سیاسعت

های طرف تقاضا )اجتنا  از تولیعد سمت سیاست )توسعه مراکز دفن( به
شویق تولیدکنندگان به تفکیك از مبدا و آلودگی و کاهش تولید زباله( و ت

بازیافت زباله تغییر جرت داد. بر این اساس، در کشورهای مختلف امروزه 
قوانین جامعی در اصوص مدیریت پسماند به تصویب رسیده اسعت کعه 

های جام  و بلندمعدت معدیریت پسعماند بعه در اغلب آنرا تدوین برنامه
ا هرم سلسله مراتبعی معدیریت عنوان یك ضرورت، مطرح و در انطباق ب

اندازهای مختلفی برای افعزایش نعرخ بازیافعت و پسماند، اهداف و چش 
پعذیری تولیدکننعدگان و هعا، مسعئوولیتتشویق به تفکیك از مبدآ زباله

هعای ورودی بعه سازی جریان زبالعهمصرف کنندگان و در نرایت حداقل
 گذاری شده است.های دفن در زمین، هدفمحل

-تفاوت پسماند . نقل و حمل و جابجایی محدودکردن تکنیک

یا ناشی  "ای موجود در هزینة مدیریت ادمات پسماند عمدتاهای منطقه
اجتمعاعی تولیدکننعدگان پسعماند -هعای اقتصعادیاز تفاوت در ویژگعی

)فرهنگ مصرفی، سطوح متفاوت درآمدی و...( در مناطق مختلف اسعت 
یا کمتر در یك منطقه نسبت به منطقعه که به تولید سرانه پسماند بیشتر 

های جغرافیایی، تراک  جمعیعت، دیگر منجر می شود و یا ناشی از تفاوت
بافت شرری، فاصله از مرکز دفن و ... است کعه منجعر بعه افعزایش یعا 

آوری و حمل و نقل در یعك منطقعه نسعبت بعه های جم کاهش هزینه
رسد، عامل منطقعه فقعط شود. بر این اساس، به نظر میمنطقه دیگر می
هعای گعذارد و هزینعههای متغیر مدیریت پسماند تاثیر میبر روی هزینه

 از اسعتفاده گیعرد. هعا قعرار نمعیثابت تحت تاثیر هیچیك از این تفاوت
مختلعف و  اجتماععات مشعارکت افعزایش در جرعت اجباری هایبرنامه
 در رایعیاج هعایضعمانت سعایر یعا و هامجازات ها،جریمه جدی اجرای
 در متخلفعین معورد در پسماندها مدیریت هاینامهآیین و قوانین راستای
های سنتی تعیین برای ادمات مدیریت قابل توجه است که روش .محله

با دو ضعف کلی روبرو هستند، اول، با توجعه بعه اینکعه  "پسماند عموما

ی الهها و نحوة پرداات آن به میزان زبهای تعیین شده در این روشنرخ
انگیعزه اقتصعادی  "تولید شده توسط هر شخص وابسته نیست، معمعوال
هعای تجعاری( بعرای الزم را در تولید کنندگان زبالعه)اانوارها یعا بنگعاه

اصالح رفتارشان)کاهش تولید زباله و افزایش نعرخ بازیافعت و تفکیعك 
 به عنوان یکی از اهداف مر  در تدوین قوانین "زباله از مبدأ( که عموما

کنند شود، ایجاد نمیجام  مدیریت پسماند در کشورهای مختلف ذکر می
هعای اعدمات معدیریت ها با سااتار واقعی هزینهو دوم اینکه این روش

 (.Bilitewski, B, 2008) پسماند به طور زیادی همخوانی ندارند
 

 یریگجهینت -4
 کثعرا توجعه معورد امروزه که مسائلی است مرمترین مدیریت پسماند از

 یعك پسماند جامد شرری  بعنوان مدیریت ممیزی. است شرری مدیران
است)امیدواری  ذینفعان مطرح مدیریت شرری و مدیریت در مر  چالش

مطالعات مربوط به مدیریت پسماند بایعد هدفمنعد و (. ۱۳9۸و قندهاری،
کاربردی بوده و مشارکت ذینفعان در تریه سند مدیریت جام  پسماند به 

و  اسعت آفرینعی ارزش ذینفعان، مدیریت وجه ترینمر  شود.دقت بیان 
گیری برای مدیریت پسماند شرری فرآینعدی اسعت کعه شعامل تصمی 
 هعر ذینفععان در متفاوت است. شناسایی و مشارکت دادن ذینف چندین 
اصعل مسعل  ورود بعه  استراتژیکی معدیریت پسعماند ریزی برنامه مدل

را بزرگی از موفقیت یعك فعالیعت  تواند بخشمیچراه پایداری است و 
دارند و هدف اصلی  متفاوتی اهداف متنوع و مناف  ذینفعان .تضمین کند

ها، اعتمادسازی، افزایش مرعارت و ظرفیعت پاسخ به نیازهایی در اولویت
 هعایسیاسعت سازی و ترویج حس مالکیت در ذینفععان اسعت.  اتخعاذ

 انتظعار مورد هایارزش نیازمند شناسایی دینفعان نظر جلب برای مناسب
 مرع  معیارهعای کلیعه مطالععه شده با تالش مقاله، این در. است هاآن

 نظعر بعه توجعه بعا ادامعه در و استخراج شود ذینفعان مطالعه در ارزشی
 شناسعایی بعرای و چعارچوبی شعده شناسعایی عوامل مرمترین ابرگان
پسعماند  معدیریت گعذاری سیاسعت حعوزه  گیعری تصعمی  در ذینفعان
 مطلعو  مشعارکت کعه داشت اذعان توانمی اغراق ببی .شود استخراج

 هعایسیسعت  در بخشعی بعرون و بخشی درون ذینف  هایسازمان کلیه
 کیفیعت بربعود هعدف تحقعق منظعور به پسماند مدیریت گذاریسیاست
 و دینفععان مشعارکت شعیوه انتخا  و علمی شناسایی. است مر  بسیار

 براعوردار بسعیاری اهمیعت از راهبردی الگویی براساس گذاران سیاست
 کعه در فرآینعدهای شناسایی ذینفععان صورت در که به طوری .باشدمی

 شرح و نقش باید گذارند، تصمی  گیری و عملیاتی مدیریت پسماند تاثیر
 تامین، ارزشیابی و اجرای طراحی محتویات، در ذینفعان از هریك وظایف
 و وظعایف شعرح بایعد سسعپ شعده و مشخص مدیریت پسماند ادمات

 اثربخشعی میزان با متناسب را ذینفعان از هریك قانونی اولویت تعردات
 معرتبط قعوانین و هعابا شناسایی سیاست .کرد مشخص روشنی به هاآن

 معورد در حیعاتی هعایگیعری تصمی  که ذینفعانی باید مدیریت پسماند،
 یعا افعراد وانندت می ذینفعان .شوند شناسایی دارند، هاسیاست اجرای این

های عالیق و سلیقه و مناب  ذینفعان، تأثیر میزان همچنین. باشند هاگروه
 و سیاسعتگذاران شعناات. گیرد قرار توجه مورد باید نیز موضوع به هاآن

 الزام شرط پیش ها در مدیریت پسماند شرریآن اهمیت تحلیل و تجزیه
سعایی کامعل و همعه شنا. است های توسعه پایداراستراتژی توسعه برای

 تعاثیر هاسیاست تغییر و اجرای بر است ممکن که جانبه ذینفعان کلیدی
 تصعمیمات سیاسعتگذاران باشند، بسیار حائز اهمیت است. اگرچعه داشته
 بعر زیعادی حد تا توانند می نیز ذینفعان سایر اما گرفت اواهند را نرایی
هر اقعدام  از قبل شود یم توصیه بنابراین .باشند گذار تأثیر هاآن انتخا 
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 ذینفعان مشارکت میزان ارتقای برای الزم بسترهای در مدیریت پسماند،
 بعه بایعد شعرری ریزی برنامه نظام شود و ایجاد منطقه شرروندان در و

 و ذینفععان مشعارکت بعر تاکیعد بعا شرری توسعه راهبرد رویکرد سمت
  شعررها و . در واقعشعود داده سعوق توسععه ابععاد تمامی در شرروندان
ها نباید سعی کنند همه کارها را بعه تنرعایی انجعام دهنعد. بعا شررداری

شعوند تعا بعه مشارکت حداکثری شرروندان، مدیران شرری تشویق معی
جای تالش برای کنار آمدن بعا مشعکالت روزافعزون پسعماند شعرری، 
مدیریت یکپارچه پسماند با رویکرد کاهش پسماند جامعد شعرری را بعر 

ند که بیشترین اولویت را در پیشگیری از زباله، کاهش پسماند عرده بگیر
کند تا از بار هایی به شررها کمك میو بازیافت زباله دارند. چنین تالش

مالی مسئولین شرری برای مدیریت پسماند بکاهد و همچنین فشعار بعر 
نیازهای محل دفن زباله را کاهش دهد. معواد اولیعه از منعاب  طبیععی و 

لی غالباه ناکافی هستند و تأمین زمین بعرای دفع  نرعایی دشعوار مناب  ما

است. واضح است که اگر بخواهند یك محعیط زنعدگی پعاك ، سعال  و 
های آینده فعراه  کننعد، مقامعات دلپذیر را برای شرروندان فعلی و نسل

های سیاستی را برای جامعه کارآمد و مبتنی بعر شرری باید جرت گیری
هعای معدیریت پسعماند در کنند. اگرچه مسعئولیت کاهش پسماند تعیین

هعا اسعت، امعا بسعیاری از معوارد درجه اول بر عرده شررها و شررداری
هعا موفق در مدیریت پسماند طیف وسعیعی از ذینفععان را در اجعرای آن
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Abstract  

Introduction  
Nowadays, waste management system can be considered as a part of comprehensive management 

system by increasing waste production in urban communities. This system includes organizational 

structure, planning activities, defining responsibilities, determining methods and providing the 

necessary resources for the preparation, implementation, revision and preservation of environmental 

policy. This study aimed to identify stakeholders in decision-making and policy-making in waste 

management. Given that the decision of urban waste minimization methods depends on the maximum 

participation of citizens and stakeholders in this field, designing a strategic model in the field of waste 

management is very important.  The idea of citizen participation in the administration of city affairs is 

as old as the establishment of the city; but the development of culture, knowledge and readiness of 

citizens in today's world has caused that the social participation of citizens in all urban affairs should 

be more and more considered as an effective solution in order to maximize the efficiency and 

effectiveness of organizations such as the municipality and the opinion of urban planners and experts. 

This potential has led development professionals to recognize citizenship control as the highest level 

and type of partnership. As a result, municipalities in many major cities around the world are 

participating in various projects and venture capital investments, and are financing their investments 

by investing in citizens; urban waste management is one of the most important of these. Despite the 

importance and necessity of the factor of social participation of citizens in the development of cities 

and one of the main needs of our country for comprehensive development is to pay attention to the 

concept of social participation in solid urban waste management. 

 

Methodology  
The research method used in this study is based on a qualitative-quantitative paradigm with an 

exploratory approach and in terms of purpose, application, this research is useful for planners, 

facilitators, and waste management activities and can be used by the relevant authorities, to succeed in 

strategic cooperation in waste management. The study population of this study includes Key 

informants, experts and stakeholders in waste management decision making, they have the experience 

of working in this field.  Citizens who work in waste management were also selected as examples. 

Data from this study were performed in a qualitative section using interviews with stakeholders. The 

number of people studied was determined by data saturation and theoretical adequacy. The process of 

data collection and interviews has continued until data saturation and adequacy and the interview 

questions were selected and asked, openly. Data coding was done using N-Vivo quality software.  

 It was designed below the Strategic model of urban solid waste management with the approach of 

minimizing urban waste through maximum citizen participation, stakeholders in decision making. In 

the next step, to evaluate and validate the model, its usability was examined in the action scene and fit 

the model in the dimensions of measurement, structural and general with the help of smart-pls2 

software. Using an open coding system, the researcher reviews the data line by line and codes each 

sentence after recognizing its processes .At the end of the open coding, the groundwork was laid. In 
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central coding, Classes formed, this compares the encoded data and in the form of clusters that fit 

together. Merged, As a result, similar codes were placed on one. In other words, the original codes 

and categories created in open coding were integrated with similar items, and the connection between 

the subclasses was identified and a class was formed with new concepts. In selective coding, the 

relationship between different classes and the central class was determined   and then the research 

story was presented. 

 

Conclusion  
Waste management strategies have been considered in various societies for many years and many 

activities are carried out to achieve a social habit. These efforts will succeed in any form, regardless of 

the key role of waste producers. Arrangements must be made for all elements of the system to 

produce and recycle waste to participate in decision-making and implementation. Based on the 

analysis of stakeholder responses in waste management decision making in two the group of 

policymakers and service providers of waste management and waste producers and primary 

implementers of waste management were classified. Within this framework, the organizations and 

institutions responsible at the level of policy-making headquarters and the development of relevant 

laws and guidelines in the field of waste management, including managers and experts related to 

waste management in municipalities, the Environment Organization, Ministries of Mining Industry 

and Trade and Agricultural Jihad , The National Standards Organization, the private sector active in 

the field of waste management, non-governmental organizations active in the field of waste 

management and environmental activists active in the field of waste management. Also, the waste 

producers and primary executives of waste management are manufacturing companies, households, 

organizations, departments and public and private institutions that produce waste, high-grade and low-

waste industries. According to the strategic model of stakeholders in decision-making and operations 

Solid urban solid waste management extracted from interviews, the importance of stakeholders 

identified in the field of waste management from the perspective of respondents was evaluated. 

However, the group of policymakers and waste management service providers has a higher average. 

Environmental protection against the destructive effects of waste, and more importantly their optimal 

management in order to recycle and reduce the consumption of raw materials is a major challenge for 

decision makers. So far, the authorities have made efforts to develop criteria, rules, expert regulations 

and to meet the needs and implementation of these programs. In fact, important criteria should be 

extracted in the study of stakeholders, and then, according to the opinion of experts, the most 

important factors should be identified and a framework for identifying stakeholders in the field of 

waste management policy should be determined. Scientific identification and selection of the method 

of participation of religious stakeholders and policy makers based on a strategic model is very 

important. So that in case of identifying stakeholders who influence the decision-making and 

operational processes of waste management, the role and description of duties of each stakeholder in 

designing the contents, supply, evaluation and implementation of waste management services should 

be specified and then the description of duties and legal obligations should be specified. Clearly 

identify each stakeholder in proportion to their effectiveness. Stakeholders can be individuals or 

groups. The extent to which stakeholders, resources, and their interests and tastes influence the issue 

should also be considered. Recognizing stakeholders and analyzing their importance in municipal 

waste management is a prerequisite for the development of sustainable development strategies. It is 

important to fully identify all key stakeholders who may influence policy change and implementation. 

Although policymakers will make the final decisions, other stakeholders can greatly influence their 

choices. 
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