Vol6.No2.Winter 2017

 مناطق:شیوههای جلب مشارکت های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی)مطالعه موردی
)روستایی شهرستان گرگان

 ناصر مطیعی،2 خلیل کالنتری،3*حسین زینتی فخرآباد

1

. دانشگاه تهران،کارشناس ارشد توسعه روستایی.1
. دانشگاه تهران، استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.2
. دانشگاه تهران، استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.3
3169/42/30 :پذیرش

3160/34/40 :دریافت

Investigate Methods of Attracting Public Participation in the Process of Rural
Waste Management (Case study of the city of Gorgan)
H.Zinati Fakhrabad1*,KH. Kalantari2 ,N. Motiee3
1. M.A. in Rural Development, University of Tehran
2. Professor of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
3. Assistant Professor of Agricultural Economics and Development, University of Tehran

Received:2016/12/29

Accepted: 2017/04/08

Abstract
This study aims to achieve rural participation in the
process of rural waste management practices among
non-experimental and applied research was done on
field. The population of the study consisted of rural
households and sampling to fit the data and multi-stage
random sampling. The sample of 181 households were
selected using Cochran formula. The main tool for this
research, questionnaire design and research background
research is consistent with the theoretical model. as
well software for data analysis and statistics are
SPSS22 coefficient of variation, correlation analysis,
exploratory factor analysis was used. The results of
priority and factor analysis also indicates that the training courses, buy garbage, transparency in costs are the
most important factors in attractingof public Participation.

چکیده
ین ژو شش با شدف دوتیابی به شیوهشا جلب مشارکت ر وتایی در فر یند
 غیرآزمایشی به- مدیریت ژسماگد ر وتایی در زمره تحقیقات کاربرد
 جام ه آمار ژو شش شامل خاگو رشا ر وتایی.صورت مید گی گجام شد
واکن میشد ر ش گموگه یر به تناوب طالعات بهدوتآمده به صورت
 که با وتفاده ز فرمول کوکر ن.گموگه یر تصادفی چند مرحله بود
 وتفاده ز، بز ر صلی ین تحقیق. گموگه بر خاگو ر گتخاب شد181
.ژروشنامه طر حی شده منطبق با مدل گرر تحقیق ژیشینه ژو شش بود
، تحلیل شمبستری،بر تجزیه تحلیل د دهشا ز آمارهشا ضریب تغییر ت
 گتایج یافتهشا گشان د د بین بر ز ر.تحلیل عاملی کتشافی وتفاده شد
 ر بطه جود د شته0/01 د رهشا آموزشی میز ن زباله تولید در وطح
فر د که ز مزیتشا تفکیک طالع د شتند بیشتر مایل به شمکار
تحلیل عاملی شم بیاگرر ین مطلب بود که
 گتایج لویتبند.بودگد
 شفافیت در شزینهشا ز مهمترین، خرید زباله،بر ز ر د رهشا آموزشی
.عو مل تأثیر ذ ر در جلب مشارکت مردمی میباشد
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گمایند حضور مردم در چه بخششایی میتو گد مفیدتر قع شود.
تاکنون مطال ات فر گی در ر بطه با ضر رتشا مدیریت ژسماگد
مشارکت مردمی صورت ژذیرفته ،ما در ر بطه با شیوهشا
قد مات مشارکتی کمتر میتو ن مطال ه مد گی ر ژید کرد .با ین
حال برخی ز مطال ات در جهت ژیشبرد شیوهشا جلب مشارکتی
مؤثر بوده گد که میتو ن به مو رد زیر شاره کرد.
در ر بطه با شمیت مشارکت مردمی در مقوله مدیریت
ژسماگد شیهایی ( )2012در مطال ه یی تحت عنو ن" چالششا
مدیریت ژسماگد ر وتایی در ر ماگی "بیان گمود که مشکالت
زیستمحیطی ژسماگد عدم بازیافت آن در برخی ز مناطق
ر وتایی آثار زیانبار ر بر والمتی محیطزیست ر وتایی در
والشا  2010-1990برجا ذ شته وت خدمات تفکیک
بازیافت به کند صورت رفته وت (.)Bernardo, 2008
گبود خدمات جاگبی بر دفن صولی شمچنین عدم ویستم
جامع زجمله چالششا صولی در زمینه جمعآ ر دفن صولی
زبالهشا در ین مناطق بوده که طی والیان ذشته با ر ئه
ویاوتشا تو گسته بخشی ز لطمات رده بر محیطزیست
ر وتایی ر جبر ن کند که در ین بین گقش گجمنشا
آموزششا ر شی غیرقابل گکار وت .رکسفورد شمکار ن
( )20007در مطال ه در زمینه مشارکت در جمعآ ر بازیافت
زباله در منطقه کر ال شند ،به ین گتیجه رویدگد که طرح
بازیافت بد ن بهرهمند ز گیر شا مردمی
جمعآ ر
در بخش
وازمانشا متولی با شکست مو جه خو شد شد.
دیرر ز مطال ه خود دریافت که د لت با شمکار بخش
خصوصی با حد ث کار اهشا بازیافت محلی ر ئه آموزششا
الزم به مردم مسئوالن محلی تا حد زیاد میتو گند بر مشکل
گباشت زبالهشا فائق شوگد.
وماعیل ( )2009طی تحقیقی با موضوع برروی مدیریت
مو د ز ئد جامد شهر در مناطق ر وتایی مصر ،بیان گمود که تا
زماگی که طرح مدیریت مو د ز ئد تووط د لت بد ن دخالت
ر وتاییان گجام شود گمیتو ن گترار د شت ین طرح به ور گجام
مطلوبی دوت ژید کند .بر واس گتایج بهدوتآمده در محد ده
مطال اتی مورد مطال ه  143ر وتا (بیش ز  70درصد) کل
دفع ژسماگد برخورد ر
ر وتاشا منطقه ز ویستم جمعآ ر
بوده گد ،ما رضایت چند گی حاصل گشده وت .کمیسیون
برگامهریز مدیریت مو د ز ئد با تکیه بر مطال ات گجامشده بدین
گتیجه روید که با ر ئه واز کارشایی شمچون بهرهمند ز
رواگهشا در جهت آموزش آ اشی به مردم ورمایه ذ ر
بخش خصوصی د لتی میتو ن به مشکل مدیریت مو د ز ئد
فائق آمد.

مقدمه
دوتیابی به توو ه ژاید ر ،گیازمند توجه کافی به شمه مقوالت
مرتبط ( قتصاد  ،جتماعی زیستمحیطی )در جو مع ر وتایی
میباشد .به وگه که عدم توجه به یک موضوع میتو گد فر یند
دوتیابی به شد ف ر با ختالل مو جه کند( Rajabzadeh,
 .)2012مر زه آلود یشا زیستمحیطی به عنو ن یکی ز
چه ر وتایی
چالششا کلید در شمه جو مع چه شهر
بهحساب میآید .با ینکه ر وتا شمو ره به عنو ن یک محیط والم
قلیم دوتگخورده بهحساب میآید ،ما در والیان خیر با ر د
فنا ر شا حد ث کارخاگهشا تبدیلی صن تی در مجا رت
ر وتاشا شمچنین ر د فرشنگ مصرفی ز شهر به ر وتا شاشد
به خطر فتادن محیطزیست ر وتایی شستیم (،)Abduli, 2013
بهبیاندیرر باید فت چر باید به مقوله حفاظت ز محیطزیست
مدیریت ژسماگد ژرد خت؟ عدم تفکیک مدیریت ژسماگد چه
تب اتی ر به دگبال د رد چروگه میتو ن حجم زبالهشا تولید
ر کاشش د د چه قد ماتی میتو گد در کاشش مدیریت صولی
ژسماگد مؤثر باشد؟ مسلماً مسئله مدیریت ژسماگد میتو گد به
کاشش زبالهشا تولید  ،تفکیکژذیر زبالهشا قابل وتفاده
مجدد کمک شایاگی گماید ین مر زماگی قابلیت جر یی د رد که
بتو ن ز ظرفیتشا مردمی به گحو شایسته وتفاده گمود
( .)Fatehniya, 2014بر واس آمار منتشرشده تووط وازمان
شهرد ر دشیار شا در وال  93میز ن تولید ژسماگد در جو مع
شهر بر شر خاگو ر 700 ،رم بر شر خاگو ر ر وتایی 500
رم وت که ین مقد ر در مناطق مختلف متفا ت وت( Safa,
 .)2013مناطق شمالی کشور باألخص مناطق واحلی ر وتایی
ز تولید دفن زباله در مجا رت ر وتاشا رگج میبرگد شمهواله
شاشد تخلیه بیحد حصر زبالهشا تفکیک گشده در ین مناطق
بوده یم .بحث مدیریت ژسماگد شمو ره م طوف به جو مع شهر
بوده توجه چند گی به مدیریت ژسماگد ر وتایی صورت گررفته
که ین خود موجب عدم تخاذ تصمیمشا کاربرد شده که
گهایتاً منجر به گباشت بیش ز حد زباله به شم خوردن
محیطزیست ر وتایی شده وت( .)Abduli, 2012الزمه
مدیریت صحیح در جو مع ر وتایی ،جلب مشارکت حد کثر
ر وتاییان در شمه مر حل میباشد مدیریت صولی ژسماگد شم
ز ین قاعده مستثنا گخو شد بود( .)Aberg, 2000در قع باید
فت مسئله مشارکت مردمی در شمه مور میتو گد موفقیت یک
برگامه ر تضمین گماید .با توجه به شمیت مشارکت مردمی ،حال
باید به دگبال شیوهشا جلب مشارکت در مدیریت ژسماگد بود.
مردم چروگه میتو گند در کاشش زباله تولید بازیافت آن مؤثر
قع شوگد گهادشا وازمانشا متولی چه گقشی میتو گند یفا
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 .2بر ز ر د رهشا آموزشی قد مات تشویقی تا چه میز ن
در جلب مشارکت مؤثر وت؟
 .3تا چه میز ن ز ض یت جمعآ ر تفکیک زباله رضایت
د رید؟
 .4چه مو گ ی در جهت مشارکت ر وتاییان در مدیریت
ژسماگد جود د رد؟
 .5چه قد ماتی در ر وتا جلب مشارکت حد کثر ر وتاییان
مؤثر وت؟
در ین ژو شش فرضیاتی مدگرر قر ر رفته وت که میتو ن به
مو رد زیر شاره کرد
 .1بین بر ز ر د رهشا آموزشی مشارکت در مدیریت ژسماگد
ر بطه م نید ر جود د رد
 .2بین تحصیالت میز ن مشارکت در مدیریت ژسماگد ر بطه
م نید ر جود د رد
 .3بین قد مات تشویقی مشارکت ر وتاییان در جمعآ ر
تفکیک زباله ر بطه م نید ر جود د رد
 .4شر چه میز ن آ اشی ز مزیتشا مدیریت ژسماگد بیشتر باشد،
مشارکت بیشتر وت.
ر وتاشا شهروتان ر ان ،به دلیل برخورد ر ز جاذبهشا
طبی ی فرشنری ،شمهواله شاشد ر د ردشرر ن فر گی ز قصی
گقاط کشور به ین منطقه میباشند ز وو دیرر ردشرر ین
مناطق بیشتر عبور بوده ین عو مل باعث میشود ردشرر ن
زبالهشا خود ر در مناطق رشا گمایند .ز وو دیرر جود رطوبت باال
باعث فز یش فسادژذیر زبالهشا در مناطق میشود .بر واس
طالعات بهدوتآمده تووط م ا گت خدماتی فنی وازمان شهرد ر
دشیار شا در وال  ،1394میز ن زباله تولید در مناطق ر وتایی
 0/480کیلو رم در ر ز میباشد که ین مقد ر در مناطق ر وتایی
شهروتان ر ان  0/512کیلو رم میباشد ،ز وو دیرر ماشیت
غالب کشا رز در ین مناطق باعث تنوع زبالهشا تولید شده
وت .بر واس طالعات منتشرشده تووط دفتر مشارکت مردمی
وازمان محیطزیست وه تشکل ف ال مردمی در مناطق ر وتایی
شهروتان ر ان ف ال میباشند زمینه مشارکت مردم ر فر شم
میآ رگد.

در ژو شششا د خلی ،محمدعلی عبدلی به ین گکته تأکید
د شته گد که رچه آلود ی محیط ر وتا مسائل زیباشناختی ر وتا
مر زه در تمام ر وتاشا کشور قابلمشاشده وت ،لی شنوز در بین
شالی ر وتا خطر ت گاشی ز ین آلود یشا زشتی منرر چهره
ر وتاشا که در ثر ژر کنده شدن زباله ووء مدیریت یجاد شده وت،
شناختهشده گیست یا کمتر شناختهشده وت .درگتیجه شنوز مدیریت
ژسماگد ر وتایی به عنو ن یک ضر رت ز طرف مردم حساس
گمیشود ( .)Abduli, 2012فاتح گیا ( )2014با مطال ه تحت عنو ن
"برروی ض یت تفکیک ز مبدأ ژسماگد شهر ر شکارشا فز یش
مشارکت" ،به ین گتیجه روید که میز ن موفقیت طرح تفکیک ز مبدأ
بسته به مشارکت شمهجاگبه مردم در مر جد واز وت .ز وو
دیرر یافتهشا ین مطال ه گشان د د که گررششا مثبت عو مل
گریزشی به خصوص در مؤلفهشا قتصاد بیشترین تأثیر ر بر
موفقیت طرحشا د شته وت( .)Daneshyar, 2014در مطال ه با
موضوع گقش مشارکتشا مردمی در بهبود مدیریت ژسماگد تهیه
کمپووت به ین گتیجه روید که کنترل ،جمعآ ر فرآ ر مو د آلی
ز شمیت یوه برخورد ر وت .ژیشبینی بودجه الزم ،برگامهریز
قاگوگمند کردن
کوتاه مدت در زمدت شمچنین فرشنگواز
ژسماگدشا آلی در برگامهشا آموزشی بر تو گمندواز گیر
گساگی الزم ضر ر وت .زآگجاییکه زگان خاگو ر متولی صلی در
ین موضوع میباشند میتو ن با وتفاده صحیح ز مکاگات واده با
یک برگامه مد ن آموزشی فر یند بازیافت ژسماگدشا خاگری تبدیل
آگها به کمپووت ر تر یج کرد .کمپووت کردن یک ر ش با رزش
بر جتناب ز د رریز زبالهشا بر رد گدن آگها به چرخه منابع طبی ی
شمیت
یجاد خاک با رزش وت دالیل زیاد بر وودمند
آن جود د رد ،بنابر ین میتو ن ز مهمترین عو مل مشارکت مردمی به
آ اشی ز طریق آموزش ،تغییر گررش یجاد گریزه با رشا شاره
گمود .لز م آ اهواز مردم ز آثار جتماعی زیستمحیطی منجر به
مشارکت حد کثر در فر یند مدیریت ژسماگد میشود .عبدلی (وال) در
ژو ششی که در وتان شرمز ان گجام د ده بیان گموده گد که دخالت
جر مهمترین عامل در موفقیت
د دن مردم در فر یند برگامهریز
طرحشا بازیافت میباشد( .)Abduli,2013در گراه کلی میتو ن
فت گتایج مطال ات د خلی خارجی مبین شمیت مشارکت مردمی در
مدیریت ژسماگد بوده باید با تخاذ شیوهشایی ضمن تأمین منافع
مردمی شر یط الزم ر جهت مشارکت حد کثر فر شم آ رد  .ین
ژو شش با شدف برروی شیوهشا جلب مشارکت مردمی در فر یند
مدیریت ژسماگد صورت ژذیرفته به دگبال ژاوخرویی به وؤ الت زیر
بوده وت.
 .1تا چه میز ن ز عملکرد وازمانشا گهادشا متولی جهت
جلب مشارکت رضایت د رید؟

روششناسی پژوهش
بنا به ماشیت تحقیقات علوم جغر فیایی جتماعی ،ین ژو شش در
زمره تحقیقاتی ز گوع کاربرد غیرآزمایشی میباشد شدف عمده
آن برروی ظرفیتشا فر ر بهرهمند ز مشارکتشا مردمی در
فر یند مدیریت ژسماگد ر وتایی وت .ز وو دیرر میز ن درجه
کنترل تغییر ت ین تحقیق در زمره مطال ات مید گی میباشد ز
بز رشا مختلف زجمله ژروشنامه وتفاده شده وت جام ه
موردمطال ه ین ژو شش ر وتاییان واکن در شهروتان ر ان بوده
وت .موردمطال ه در جام ه آمار مورد ژو شش با وتفاده ز ژروشنامه
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به صورت مصاحبه با ر ه مخاطب تحقیق گجامشده وت.
ویه شا رضایتمند ز
ژروشنامهشا ز د واختار طالعات فرد
قد مات گجامشده ،چالششا شیوهشا مشارکت مردمی در مدیریت
ژسماگد تشکیلشده وت ،کلیه ژروشنامهشا به منرور طمینان ز دقت
موردگرر ،تووط محقق به صورت مر ج ه حضور ر وتاشا
موردمطال ه تکمیلشده وت .با توجه به گبود مطال ه مد ن در حوزه
مشارکت ر وتاییان در مدیریت ژسماگد ،جهت تنریم ژروشنامه،
مطال ات صورت رفته در ین زمینه موردبرروی قر ر رفت وپس با
در گرر رفتن وایر تحقیقات گیز مشورت با واتید ر شنما ژروشنامه
گهایی تنریم ردید .وؤ الت ژروشنامه خاگو ر ر وتایی در وه دوته
کلی رضایتمند ز عملکرد گهادشا متولی مردم ،شیوهشا
مشارکت مردمی مو گع مشارکتی تهیه شد .جهت ت ین حجم گموگه
بنا به آخرین ورشمار گجامشده در وال  90آمار دشیار شا
وتان در وال  93حجم جام ه شامل  367گفر بوده وت با وتفاده ز
فرمول کوکر ن بهرهمند ز ر ششا گموگه یر  181 ،ژروشنامه
بر خاگو ر روال شد گتایج مورد تجزیه تحلیل قر ر رفت .قابلیت
ر یی بز ر مطال ه تووط آلفا کر گباخ مورد رزیابی قر ر رفته که
مقد ر آن ( )0/72به م نا مطلوبیت بز ر مطال اتی میباشد .ر ششا
آمار مورد وتفاده شامل آمارشا توصیفی تحلیلی میباشند که با
وتفاده ز گرم فز ر  SPSS 22صورت رفت.

دکتر کمترین ر ه ژاوخرویان ر به خود ختصاص د دگد (شکل .)2

شکل  . 2ض یت تحصیالت ژاوخدشند ان

گتایج گشان د د بیشترین توزیع فر گی زباله تولید در وطح خاگو ر
مربوط به مو د غذ یی با  55درصد کمترین آگها مربوط به بطر
شیشه با  4درصد وت 98 .درصد ر وتاییان عالم گمودگد که دشیار شا
زبالهشا خاگری ر جمعآ ر گموده که غلب در صبحشا شفته وه
بار صورت میژذیرد .گتایج گشان د د که  33/6درصد ز ر وتاییان در
ر بطه با تفکیک زباله طالعات د رگد  56/4درصد شیچ وگه طالعاتی در
خصوص تفکیک زباله گد شته گد .ز  33/6درصد که در ر بطه مزیت
تفکیک زباله آ اشی د شته گد 23/8 ،درصد فر د عالم گمودگد که ر دیو
تلویزیون صلیترین زینه جهت دریافت طالعات بوده ب د ز آن
د وتان آشنایان با  13/8درصد در رده د م قر ر د رد .در خصوص میز ن
زباله تولید متأوفاگه گمیتو ن آمار دقیقی ز در ر وتاشا ر برآ رد گمود ما
با وتناد به مشاشد ت مید گی مصاحبه با دشیار ن بهطورکلی میاگرین
زباله تولید  118تن در وال وت که بیشترین مقد ر آن در منطقه مورد
مطال ات  350کمترین  20تن وت .در خصوص ض یت تفکیک زباله
به دلیل جود آمارشا متناقص گبود مرجع جهت جمعآ ر طالعات،
درصد مشخصی ز زباله تفکیکشده در مناطق ر وتایی جود گد رد ،با
ین جود درصد زباله تفکیکشده بر مبنا ظهارگرر دشیار ن کمتر ز 5
درصد عالمشده وت 40 .درصد ز دشیار ن در د ره یا کار اهشا مرتبط
با مدیریت ژسماگد شرکت گموده گد که میاگرین شرکت  3ر ز بوده وت.
گتایج رتبهبند ِ گررش ژاوخرویان در ر بطه با شیوهشا جلب
مشارکتی ر وتاییان ،گشان د د که ژرد خت م کمبهره بر یجاد کار اه
رمی کمپووت ،خرید زبالهشا تفکیکشده تووط دشیار شمچنین
بر ز ر د رهشا آموزشی ر یران در عصر شب که غلب ر وتاییان
قت کافی جهت شرکت د رگد ز مهمترین ر شکارشا بر مبنا گرر
خاگو دهشا ر وتایی وت .ز وویی ذ ر جمعآ ر زباله به خود
مردم ،بازیافت زبالهشا جهت تولید کود شرکت در د رهشا آموزشی،
بد ن حمایت ،جز کمترین لویت فر د وت (جد ل .)1

یافتههای پژوهش
بر واس گتایج بهدوتآمده غلب ژاوخدشند ان شامل  160گفر که م ادل
 87درصد میباشند ،مرد بوده مابقی ژاوخدشند ان زگان میباشند
(شکل )1

زنان

مردان
13%

87%
شکل  . 1ض یت جنسیت ژاوخدشند ان

بیشترین ر ه ونی ژاوخدشند ان مربوط به دوته  41تا  50وال با
فر گی  64گفر وت کمترین ر ه مربوط به دوته  61تا  70وال
ت لقد شت .میاگرین زیربنا حدشا مسکوگی در مناطق موردژو شش
 124/08مترمربع وت .در ر بطه با ض یت شتغال فر د موردمطال ه،
بیشترین ر ه شغلی مربوط به فر د وت که حرفه آز د د رگد فر د
بیکار کمترین فر گی ر به خود ختصاص د ده گد .ز ب د تحصیالت فر د
با تحصیالت دیپلم بیشترین ر ه ژاوخرویان فر د فوقلیساگس
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جدول  . 1لویتبند شیوهشا مشارکتی ز منرر خاگو ر ر وتایی
ردیف

سؤاالت

انحراف معیار

میانگین

ضریب تغییرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ژرد خت م کمبهره بر یجاد رمی کمپووت
خرید زبالهشا تفکیکشده تووط دشیار
بر ز ر د رهشا تفکیک ز مبدأ
بر ز ر طرح ژاکساز ر وتا دعوت ز مردم
ژاوخرویی در ر بطه با شزینهشا ژرد ختی
وتفاده ز گرر ت مردم جهت جمعآ ر زباله
بر ز ر جشنو رهشا فرشنری شنر در ر بطه جمعآ ر زباله
م افیت خاگو دهشا موفق ز شزینهشا ژرد ختی
بر ز ر د ره بر فر د عالقمند
توزیع بر شور جز هشا به فر د عالقهمند
آموزش فر د ژیشر محلی به منرور جلب مشارکت وایرین
ت ویض زبالهشا خشک خاگو رشا با مو د شوینده بهد شتی
وتفاده ز مشارکت فر د بومی جهت جمعآ ر زباله در وطح ر وتا
وتفاده ز ژیام کوتاه جهت آ اشی رواگی به مردم
تأویس تشکل یا گجمنشا مردم گهاد جهت واماگدشی مشارکتشا
فر شم آ ردن تمهید تی جهت خرید رمی کمپووت تولید خاگو ر
شرکت فر د عالقهمند در د رهشا آموزشی بر تولید رمی کمپووت

0/848
0/928
0/904
0/875
0/919
0/873
0/952
0/818
0/810
0/971
0/961
0/983
0/987
0/974
0/949
0/987
1/031

3/68
3/99
3/82
3/64
4/70
3/50
3/76
3/60
3/54
3/75
3/67
3/75
3/68
3/69
3/58
3/48
3/50

0/230
0/232
0/236
0/340
0/248
0/249
0/253
0/255
0/257
0/258
0/261
0/262
0/263
0/2639
0/265
0/283
0/294

بااا دعااوت ز مااردم در باااالترین لویااتشااا ویااهشااا مشااغله
فر ن گبود قات کاافی ،شافاف گباودن شزیناه ژرد ختای ر د
ردشاارر ن بااه مناااطق ر وااتایی در ژااایینتاارین لویااتشااا
مدگرر خاگو ر ر وتایی قر ر د شتند (جد ل .)2

در ر بطه با رتبهبناد ژاواخرویان در ر بطاه باا مو گاع فار
ر مشااارکت مردماای در ماادیریت ژسااماگد گتااایج گشااان د د کااه
به ترتیب ویهشا فقار درآماد ژاایین ر واتاییان ،عادم برخاورد
با فر د خااگو دهشاا متخلاف ضا ف جر یای دشیاار در ر بطاه

جدول . 2رتبهبند مشکالت مو گع جلب مشارکت
انحراف معیار

میانگین

ضریب تغییرات

اولویت

1

فقر درآمد ژایین

1/092

2/44

0/447

2
3

عدم برخورد با فر د خاگو دهشا متخلف
ض ف جر یی دشیار در ر بطه با دعوت ز مردم

1/028
1/044

1/93
1/94

0/532
0/538

4

عدم ت امل بین دشیار مردم

1/072

1/96

0/546

5

ر حیه فرد ر یی عدم عتقاد به کار ر شی

1/073

1/93

0/555

6

رفت آمدشا

فر د محصل شاغل به شهر

1/034

1/84

0/561

7

مشغله فر ن گبود قت کافی

1/130

1/99

0/567

8

شفاف گبودن شزینه ژرد ختی

1/092

1/91

0/571

1/177

1/94

0/606

9

موانع جلب مشارکتهای مردمی

ر د ردشرر ن ریختن زباله

صحیح ژسماگد ر وتایی ،گشان د د بیشترین ترتیب مت لق به ت د د
موق یت گصب وطل زباله در وطح ر وتا ،عملکرد بهد شتیار ن در

در ر بطه با لویتبند میز ن رضایت خاگو رشا ر وتاییان ز
عملکرد دشیار گهادشا متولی در وطح ر وتا در زمینه مدیریت

11
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جمعآ ر زباله تووط مأمور ن وت کمترین میز ن رضایتمند
شم به مردم جهت بر ز ر مر وم مرتبط با مدیریت ژسماگد وت
(جد ل .)3

ر بطه با برخورد با فر د متخلف عملکرد بسیج تشکلشا مردمی
جهت دعوت ز مردم بر شمکار میز ن رضایتمند به ترتیب
مت لق به رضایت ز فاصله زماگی جمعآ ر زباله در ر وتا ،گحوه
جد لکشی طرحشاد جهت گباشت گشدن زباله گحوه

جدول . 3رتبهبند میز ن رضایتمند خاگو ر ز عملکرد فر د گهادشا
لویت

میز ن رضایتمند

گحر ف م یار

ز عملکرد مردم وازمانشا

میاگرین

ضریب تغییر ت

1

میز ن رضایت ز فاصله زماگی جمعآ ر زباله

0/923

3/49

0/264

2

میز ن رضایت ز گحوه جد لکشی طرحشاد

0/922

3/46

0/266

3

میز ن رضایت ز گحوه جمعآ ر زباله تووط مأمور ن

0/928

3/46

0/268

4
5

میز ن رضایت ز عملکرد م تمد ن فر د کلید
میز ن رضایت ز عملکرد گجمنشا بر شمکار
مشورت با مردم
میز ن رضایت ز گحوه دریافت شزینه
میز ن رضایت ز عملکرد تشکلشا گجمنشا مردمی
در ر وتا آموزش
میز ن رضایت ز شمکار شور شا ژاوخرویی به مردم
میز ن رضایت ز شمکار شمسایهشا
میز ن رضایت ز خدمات ر ئهشده تووط دشیار
میز ن رضایت ز عملکرد خاگه بهد شت جهت مشا ره
آموزش
میز ن رضایت ز عملکرد دشیار در زمینه ژاوخرویی
شزینهشا
میز ن رضایت ز ت د د وطلشا زباله
میز ن رضایت ز عملکرد بهد شتیار ن در ر بطه با مقابلة
با متخلفان
میز ن رضایت ز عملکرد بسیج جهت آموزش شمکار
با مردم

0/974
0/885

3/27
3/01

0/289
0/294

1/035
0/945

2/38
2/96

0/206
0/319

0/966
1/035
1/093
1/088

2/93
2/90
3/02
2/92

0/326
0/356
0/361
0/372

1/064

2/83

0/377

1/065
1/047

2/75
2/65

0/387
0/395

1/117

2/62

0/426

6
7
8
12
13
14
15
16
17
18

گشاان د د خااگو دهشاایی کاه ز آماوزش آ ااشی کاافی در زمیناه
بازیافاات تفکیااک زبالااه برخااورد ر شسااتند بیشااتر گساابت بااه
ض ا یت ماادیریت ژسااماگد در مناااطق ر وااتایی رضااایتمنااد
د رگاد عالقاه بیشااتر جهات شاارکت در طارحشااا مشااارکتی
در زمیناه ماادیریت ژساماگد ز خااود گشاان د ده گااد .ز واو دیراار
شم مایتاو ن بیاان گماود باین آماوزششاا تفکیکای قاد مات
عملای فار د کااشش مشاکالت مرباوط باه مادیریت ژساماگد در
وطح  %1درصاد ر بطاه م نای د ر جاود د رد .در قاع مایتاو ن
فت بر ز ر د رهشا آموزشای توواط گجمانشاا دشیاار شاا
موجب فز یش آ اشی کاشش زباله تولید شده وت.

جهات برروای میااز ن شمبساتری باین بر ااز ر د رهشاا
گجااام فر ینااد تفکیااک
آموزشاای کاااشش حجاام زبالااه تولیااد
زبالااه ،ز آزمااونشااا م نااید ر متناوااب بااا گااوع د دهشااا
وااتفادهشااده واات .ضااریب شمبسااتری کااه ب اا  rگشااان د ده
میشود ،به عنو ن یک شااخص بار ت یاین گاوع میاز ن ر بطاه
بین صفات بهکاار بارده مای شاود .مقاد ر ضاریب شمبساتری باین
یااک منهااا یااک گووااان ماایکنااد .باار واااس گتااایج
باهدواتآماده ،مشاخص شاد باین آ ااشی کساب طالعاات در
خصوص تفکیاک بازیافات زبالاه کااشش حجام زبالاه تولیاد
در وطح %1درصاد ر بطاه م ناید ر جاود د رد .شمچناین گتاایج
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متغیر

جدول . 4ضریب شمبستری مؤلفهشا مؤثر در مشارکت
وطح م نید ر
ضریب شمبستری ()r

شرکت در د ره آموزشی

0/000

**0/514

میز ن زباله تولید

0/000

**0/758

رضایت ز جمعآ ر زباله

0/000

**0/734

شتغال

0/002

0/432

شااایوهشاااا مشاااارکتی ،رضاااایتمناااد ز عملکااارد ماااردم
وااازمانشااا متااولی مو گااع مشااارکتی مشااخصشااده واات.
مقاد ر  KMOباهدواتآماده بار عامالشاا مشاارکتی خااگو ر
ر وااتایی  0/741مقااد ر آزمااون بارتلاات ضااریب خطااا
وااتاگد رد شاام بااه ترتیااب  0/000 362 ، 555واات کااه حاااکی
ز مناوب باودن د دهشاا جهات تحلیال عااملی مایباشاد .تکنیاک
تحلیاال عاااملی 19 ،شاایوه مشااارکتی موردبررواای ر در  5دوااته
طبقه بناد کارد کاه یان ت اد د  %57ز ریااگس ر تبیاین گماود.
مقاد ر یاوه درصاد ریااگس تبیاین شاده توواط شار عامال در
جد ل  5ر ئهشده وت.

بااا توجااه بااه ینکااه تاااکنون مطال ااه جااام ی در ر بطااه بااا
شاایوهشااا مشااارکت در ماادیریت ژسااماگد ر وااتایی صااورت
گررفته وت گمیتاو ن ر باط باین متغیرشاا ر مشاخص گماود،
بنااابر ین ز تحلیاال عاااملی کتشااافی وااتفاده ماایکناایم .شاادف
صلی تحلیل عاملی تشاریح شمبساتریشاا بااال موجاود باین
ت اد د زیااد متغیار وات کااه ز طریاق ت اد د گادکی متغیرشااا
واواای غیرقاباال مشاااشده غیرقاباال گااد زه یاار صااورت
می ژذیرد که عامل (متغیار یاا گهفتاه یاا ژنهاان یاا مکناون) گامیاده
میشاوگد .ب اد ز تفسایر گتاایج تحلیال گجاام قاد مات مختلاف،
گوبت به دوتهبند عاملشا گاام اذ ر یان عامالشاا مایشاود.
در بخاش ل ثار ت عامالشاا خااگو ر ر واتایی در واه بخاش

جدول . 5مقادیر یوه درصد ریاگس شیوهشا مشارکتی
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی واریانس

آ اشی ز مزیت رمی کمپووت

4/511

4/171

10/741

فرشنری آموزشی

4/387

3/231

32/185

ترغیبی

2/804

6/256

41/862

تمرکززد یی عملیاتی

2/187

7/708

50/670

تشویقی

2/065

7/701

57/68

واااؤ ل) ،فرشنرااای آموزشااای ( 3واااؤ ل) ،ترغیبااای ( 2واااؤ ل)،
تمرکززد یاای عملیاااتی ( 2وااؤ ل) عاماال تشااویقی ( 2وااؤ ل)
میباشد.

بر واس دوتهبند عامالشاا واتخر جشاده ،شایوهشاا
مشااارکتی ر وااتاییان ز دیااد اه ورژرواات خاااگو ر مناادرج در
جااد ل  14 ،6وااؤ ل در ژاانج عاماال آ اااشی رماای کمپوواات (5
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جدول .6مقادیر بارشا عاملی شیوهشا مشارکتی
ردیف

سؤاالت

عاملها

بار عاملی

.1

بر ز ر د ره آموزشی رمی کمپووت

0/701

.2

ژرد خت م کمبهره رمی کمپووت

0/656

.3

بر ز ر د رهشا آموزشی در عصر شب

0/699

م افیت خاگو رشا که شزینه بهموقع ژرد خت میگمایند

0/560

گررخو شی ز مردم جهت جمعآ ر زباله

0/715

ترغیبی

.4
.5

تمرکززد یی

.6
.7

تشویقی

.8
.9

ذ ر جمعآ ر زباله به ر هشا مردمی
تأویس ت ا گی بازیافتی جهت تولید کود

0/811

تشویق مردم به تشکیل گجمنشا مردمی

0/743

دعوت ز مردم جهت شرکت در طرحشا ژاکواز

0/501

باار واااس گتااایج بااهدوااتآمااده ز تکنیااک تحلیاال عاااملی،
مقاد ر ، KMOآزماون بارتلات باهدواتآماده ضاریب خطاا
بااهدوااتآمااده بااه ترتیااب  0/000 ،251/331 ،0/775واات کااه
گتااایج حاااکی ز مطلوبیاات د دهشااا جهاات تحلیاال واات .ز وااو
جدول . 7مقادیر یوه
عاملها

0/741

دیرر  9ماگع مشاارکتی در  5عامال دواتهبناد شادگد کاه درصاد
ریاااگس تبیااین شااده حاااکی ز یاان مطلااب واات کااه 74/911
درصد ز عاملشا موردبرروی قر ر رفته گد (جد ل .)7

ریاگس تبیین شده مو گع مشارکتی

مقادیر ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی واریانس

ت املی

2.845

31.609

31/609

گبود قت شفافیت

1/180

13/113

44/722

گبود برخورد با متخلفان

1/038

11/538

56/260

فرد ر بودن دشیار

0/892

9/910

66/170

قتصاد

فر د مختلف عدم عتقاد باه کاار ر شای شار کاد م یاک واؤ ل
قر ر د رگد.

باار مبنااا دوااتهبنااد عاماالشااا مو گااع مشااارکتی مناادرج در
جااد ل  9 ،8وااؤ ل مو گااع مشااارکتی در  4دوااته ت اااملی (4
وااؤ ل) ،ثاار ت فرشنراای شاافافیتی ( 2وااؤ ل) ،گبااود برخااورد بااا
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جدول . 8دوتهبند عاملشا مو گع مشارکتی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

موانع اقتصادی
مو گع قتصاد ت املی

گبود قت شفافیت
گبود برخورد
فرد ر بودن دشیار

مؤلفهها
فقر درآمد ژایین
گبود برخورد با فر د متخلف
مشغله فر ن گبود فرصت مشارکت
عدم عتقاد به کار ر شی
عدم ت امل بین دشیار مردم
شفاف گبودن شزینهشا ژرد ختی
رفت آمد فر د به شهرشا مجا ر
گبود برخورد با ردشرر ن متخلف در ر وتا
ض ف جر یی دشیار جهت دعوت ز مردم

میااز ن رضااایتمنااد خاااگو ر ر وااتایی ز قااد مات عملکاارد
گجامشده ،توواط تحلیال عااملی موردبرروای تبیاین قار ر رفات کاه
مقاد ر  KMOآزماون بارتلات باه ترتیاب  184/619 0/554وات
که مایتاو ن گتیجاه رفات د دهشاا باا حتیااط مایتو گاد ماورد تحلیال
عاملی قر ر بریرد .عامالشاا رضاایتمناد بار مبناا مقاادیر یاوه
درصد ریاگس تبیین شاده در  5دواته طبقاهبناد شاده کاه مایتاو ن
فت  % 44/226ز مقادیر مورد تحلیل قر ر رفته گد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 13ویه رضایتمند کاه باار عااملی آگهاا بااال  0/500باوده قابال
دوااتهبنااد ماایباشااد در  6دوااته متناوااب بااا بارشااا عاااملی
تقسیمبناد شاده وات کاه رضاایتمناد ز واازمانشاا جر یای
دفاان زبالااه بااا  4ویااه بیشااترین وااؤ ل ر در دوااته خااود قاار ر د ده
عاماالشااا آمااوزش ژاوااخرویی ،جمااعآ ر آمااوزش ،مشااورتی
طاارحشاااد بساایج م تماادین شاار کااد م بااا د ویااه قر ر رفتاه گااد
(جد ل .)9

جدول . 9دوتهبند عاملشا رضایتمند خاگو ر ر وتایی
سؤال
دسته
رضایت ز خدمات دشیار
رضایتمند وازماگی
رضایت ز مکان دفن زباله ر وتایی
رضایت ز عملکرد خاگه بهد شت
رضایت ز عملکرد مأمور ن بهد شت محیط
رضایت ز میز ن ژاوخرویی شور
ژاوخرویی آموزش
رضایت ز کیفیت آموزش تشکلشا
رضایت ز گحوه جمعآ ر زباله تووط مأمور ن
زمان جمعآ ر آ اشی
رضایت ز فاصله زماگی جمعآ ر زباله
رضایت ز زمان د ره آموزشی بر ز رشده
رضایت ز گحوه جد لکشی در ر وتا
مشورت طرحشاد
رضایت ز میز ن مشورت رفتن
رضایت ز عملکرد بسیج
بسیج م تمدین
رضایت ز میز ن مشارکت فر د کلید ریشوفید

بحث و نتیجهگیری
جلااب مشااارکت مردماای شمااو ره در اار یجاااد گریاازه دوااتیابی بااه
منااافع شمااه فاار د ذ گفااع در آن منطقااه واات .مشااارکت در جو مااع
ر وتایی شمو ره به عناو ن یکای ز ژایشگیازشاا واوای جهات گجاام
مور مختلف مدگرر بوده وت ماا در واالشاا خیار ،باه دلیال مساتقل
شدن خااگو دهشاا ر واتایی در حاوزه زر عای قتصااد  ،کمتار شااشد
مشارکت شمکاار ماردم در طارحشاا قاد مات تووا ه باوده یام.
زآگجاییکاه حال مقاوالت زیساتمحیطای شمچاون مادیریت ژساماگد
گیازمنااد ت اماال بااین دشیااار مااردم ر وااتایی ماایباشااد ،جهاات رتقااا

بارهای عاملی
0/656
0/663
0/708
0/727
0/629
0/638
0/695
0/826
0/657

بار عاملی
0/520
0/523
0/597
0/596
0/681
0/579
0/611
0/662
0/528
0/707
0/651
0/520
0/725

وااطح مشااارکتشااا مردماای باار مبنااا گتااایج بااهدوااتآمااده
ژیشنهادشایی ر ئه میشود.
 .1باا توجاه باه گتاایج حاصال ز شمبساتری باین شارکت در د رهشاا
آموزشای رضاایت ز شایوهشاا کااشش مشااشده لویاتبناد
ویااه شااا مشااارکتی ماایتااو ن فاات آ اااهواااز بر ااز ر
کار اااهشااا آموزشاای ماایتو گااد باعااث جلااب مشااارکت ر وااتاییان
شاود .یاان گتاایج بااا یافتااهشاا کنسااتیان ماشااایی در واال 2012
مطابقاات د شااته واات ،بنااابر ین ژیشاانهاد ماایشااود دشیااار ن
وازمانشا متاولی باا گصاب بنار ،رواال ژیاماک برگاماه آموزشای
11
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.مشارکت مردم ر رتقا دشند
 الزمااه، گتااایج حاصاال ز تحلیاال عاااملی شمبسااتری گشااان د د.2
 یجاد گریزه کافی بار عاماه ماردم مایباشاد یان گتاایج،مشارکت
)2009(  کساافورد،)2000(  رباارگ،)1391( بااا مطال ااات عباادلی
 بناابر ین بهتار وات ماردم ز مناافع کااشش،مطابقات د شاته وات
زباله مادیریت ژساماگد در حاوزه تفکیاک ز مبادأ بهارهمناد شاوگد
 عطاا کیساه زبالاه جاو یز مایتو گاد مفیاد،تخفیف شزینه ژسماگد
.باشد
 بااا توجااه بااه گتااایج حاصاال ز چااالششااا مشااارکت مااردم در.3
 یکاای ز مو گااع صاالی در عاادم،لویااتبنااد تحلیاال عاااملی
 عادم برخاورد باا فار د متخلاف شمکاار گکاردن،مشارکت ماردم
)2014( برخی ز مردم میباشد یان گتاایج باا یافتاهشاا فااتح گیاا
 بناابر ین بایاد ضامن تاد ین،) مطابقات گد شاته وات2014( د گشیار
. ز دید اهشا مدردم در کل فر یند وتفاده گمایند،قو گین بازد رگده

 گتااایج تحلیاال عاااملی لویااتبنااد شااا شاایوهشااا مشااارکتی.4
 مشااارکت مسااتلزم توجااه بااه شمااه قشااار ماایباشااد،گشااان د د
فرشنااگواااز در مااد رس جلااب مشااارکت کودکااان گوجو گااان
 گتاایج یان.میتو گاد باعاث مادیریت صاولی ژایاد ر ژساماگد شاود
) تطااابق د شااته2014( ) د گشاایار2012( یافتااه بااا مطال ااات عباادلی
 بناابر یان مایتاو ن ز طریاق بر از ر مساابقات جشانو ره،وات
در مااد رس تحاات عنااو ن ر وااتا ژاااک بااه مشااارکت مردماای
.باالخص د گشآموز ن کمک گمود
سپاسگزاری
ز کلیااه دشیااار ن ر وااتاییاگی کااه در طااول جاار ژااو شش گهایاات
شمکااار ر گجااام د ده گااد شمچنااین ز شمکااار صاامیماگه وااازمان
 وپاواارز ر،دشیااار مااور ر وااتایی وااتان لسااتان
شااهرد ر
.میگمایم
References

participation in the management and recycling of
waste and composting". Waste Management
Congress, Mashhad Municipality. 27 april 2014.
3-5. [In Persian].
Fatehniya.(2014)." Source separation of municipal
solid waste situation and strategies to increase
public participation in the Tehran Municipality,
District 5, 7-8. [In Persian]
Ismail GA. El-Messery, MA. (2009). "Evaluation of
municipal solid waste management in egyptian
rural areas". Journal of The Egyptian Public
Health.84(1-2), 51-71.
Mohamadzade, Sh. Arab, El.(2007). Check practices, public participation and its economic effects
on rural waste management (the provinces of
Yazd, Isfahan, Chaharmahal and Bakhtiari":
Third National Conference on Waste Management, Tehran, organizations, municipalities and
RMs Country. 1-2. [In Persian]
Rajabzadeh. (2012)." Public participation in environmental practices, participation and popular
education office". Iranian Journal of Science and
Technology (IJST): 38(4). 65-58. [In Persian]
Safa, M.(2013). Journal of Waste Management,
Spring (JWM) 14(2):, 3-4. [In Persian].
Vosooghi, M.(2005). "A Sociological Reseach on
Social Participation of Rural Women of
Aghkand Village of Mianeh Township". International Journal of Humanities and Social Science:12(3): 123-138. [In Persian]
Wexsford et al. (2007)." Improving Municipal Solid
Waste Management in India". Journal of Environmental Planning and Management. 70(4),
53-54.

Abduli, M. A. and Nasrabadi, T. (2007). "Municipal
Solid Waste Management in Kurdistan Province". Journal. Environ: Health, 69 (7): 51-55.
[In Persian].
Abduli, M. A., Nabi Bidhendi, Gh. R., Nasrabadi, T.
and Hoveidi, H. (2013). Municipal Solid Waste
Management in south coastline of the Caspian
Sea. Journal. Environ. Health, 70 (5), 34-37. [In
Persian]
Abduli, M.(2012)." Rural Solid Waste Management". Internatinal journal Environ. Resource:
2(4): 425-430, [In Persian].
Åberg, H. (2000). "Sustainable waste management
in households – from international policy to everyday practice Why do we recycle? Markets,
values and public policy". Process safety and
environmental protection (PSEP): 7(4): 279–
287.
American Society for Testing and Materials (2003).
"Standard Test Method for Determination of the
- Composition of Unprocessed Municipal Solid
Waste". Journal of Environmental Planning
and Management: 52(3):67-68.
Bernardo, E.C. (2008). "Solid Waste Management
Practices of Households in Manila, Philippines".
International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS):5(1). 23-25.
Mihai, C. Apostol, L. (2012). "Rural Waste Management: challenges and Issues in Romania, Present Environment and Sustainable Development": international journal Present Environment
and Sustainable Development (Ijesd): 6(3). 105114.
Daneshyar, H.(2014)." The importance of public

54

