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  چکیده:

: از جمله راهکارهایی که در کاهش پسماند مد نظراست، اجراي طرح تفکیک زباله از مبـدأ توسـط خانوارهاسـت    زمینه و هدف

   جهـت  استوار است. هدف اصـلی ایـن مطالعـه بررسـی عوامـل مـوثر      که پایه و اساس این گونه طرح ها، بر مشارکت خانوارها 

            مشارکت در طرح تفکیک از مبدأ پسماند هاي شهري از دیدگاه شهروندان می باشد

پرسشنامه با مصاحبه حضوري در شـهر سـرعین    100مقطعی از طریق تکمیل  -این مطالعه به صورت توصیفی  روش بررسی:

العه آگاهی و عالقه مردم و میزان تاثیر گذاري روش هـاي مختلـف آموزشـی ( چهـره بـه چهـره، پمفلـت،        انجام شد. در این مط

رسانه) جهت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبـدأ پسـماند هـاي شـهري سـنجیده شـد. جهـت بررسـی ارتبـاط بـین           

  % استفاده گردید.5متغییرهاي کیفی از آزمون کاي دو در سطح معناداري 

نتایج نشان داد در بین متغییرهاي مورد بررسی به غیـر از درآمـد و تعـداد افـراد خـانواده بقیـه متغییرهـا بـا میـزان           ا:یافته ه

% از شـهروندان از آگـاهی کمـی در زمینـه     38مشارکت شهروندان رابطه معنا داري  داشتند. با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده    

ز شهروندان تمایل و عالقه به آمـوزش جهـت مشـارکت در اجـراي ایـن طـرح را       % ا90تفکیک از مبدأ برخوردار بودند و حدود 

داشتند. همچنین از بین روش هاي آموزشی مورد بررسی (چهره به چهره، پمفلت، رسانه)، آمـوزش از طریـق رسـانه بیشـترین     

  تاثیرات را از دیدگاه شهروندان جهت مشارکت در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهاي شهري داشت.

طبق نتایج مطالعه حاضر نهادینه کردن طرح تفکیک در مبدأ مستلزم بهـره گیـري از مشـارکت مـردم میباشـد.       یجه گیري:نت

مشارکتی که بدون کسب آ گاهی الزم قابل تحقق نمی باشد. بنابراین در برنامه ریزي مـدیریت شـهري بـا توجـه بـه وضـعیت و       

آموزشی مطلوب جهت ارتقاي آگـاهی شـهروندان بایـد مشـخص شـود.       شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي جامعه نوع سیستم

براساس نتایج این مطالعه رسانه ها از میان تمامی  ابزار و فنون جدید سهمی شـگرف در افـزایش میـزان آگـاهی مـردم جهـت       

  مشارکت  در اجراي برنامه هاي تفکیک از مبدأ را دارد.

    أ، پسماندهاي شهري، سرعین: مشارکت شهروندان ، تفکیک از مبدکلمات کلیدي

 

  مقدمه:

 
شهرنشینی شتابان و افزایش مصرف مواد، کاالها و تولید پسماند، منجر به کاهش سالمت و بهداشت محیطی در شهرها شده 

). توجه به آلودگی هاي محیط و مقابله با آنها از طریق برنامه هاي مختلف زیست محیطی از 1396است (محمدي و همکاران، 

گسترده اي در بهداشت و اقتصاد جهان مطرح است (رخشانی نسب و  جمله مدیریت پسماند هاي شهري اکنون به صورت

).یکی از بخش هاي مهم در طرح جامع مدیریت پسماند، تهیه برنامه اجرایی طرح 1392) (رفیعی و همکاران، 1395صفري، 

کاهش مقدار مواد  ). تفکیک از مبدأ یک روش بسیار موثربراي1392تفکیک از مبدأ پسماندها میباشد(فرزاد کیا و همکاران، 

)، (سرور 1394زائد، هزینه هاي مرتبط با جابه جایی و اثرات زیست محیطی مرتبط با آن میباشد (عرشی و همکاران، 

). عامل اصلی در جهت اجرا شدن طرح تفکیک از مبدأ در جلب مشارکت و همکاري مردم است(فرزادکیا و 1391همکاران، 
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لی در جلب مشارکت شهروندي، تغییر رفتار از طریق فرهنگ سازي است و مهمترین ). یکی از ابزارهاي اص1392همکاران،

)، (خواجه 1392راهکار براي ایجاد، تغییر و ارتقاي شهروندي، آموزش هاي شهروندي است (کرامتی  نژاد و مظاهري، 

صاص میدهد که هرکشور و هر ). در مدیریت پسماند شهري آموزش جایگاه ویژه اي را به خود اخت1394شاهکوهی و همکاران، 

منطقه اي با  استفاده از ابزار مناسب و شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی خود باید به امر آموزش مبادرت ورزد. این آموزش ها 

در جهت کاهش میزان زباله تولید شده توسط بخش هاي مختلف و نهایتا همکاري در برنامه تفکیک از مبدأ صورت می پذیرد( 

). بنابراین تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی در مدریت پسماندها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است( 1391موذن، 

). از میان تمامی ابزار و فنون جدید، رسانه ها Persson ،2006)، (2008و همکاران،   Odil)، (1390نوابخش و همکاران، 

ي دسترسی به اهداف تلقی می شوند. رسانه ها قادر هستند از طریق در عصر ارتباطات و اطالعات، یکی از مهمترین ابزارها

آموزش مردم را به مشارکت بیشتر تشویق کنند و انگیزه هاي مهم مشارکت را در آنها نهادینه کنند(رحمتی و همکاران، 

مبدأ پسماند ایفا میکنند ). بنابراین مردم به عنوان تولید کنندگان پسماند، نقش اصلی را در اجراي طرح هاي تفکیک از 1396

 )1392و اجراي این نوع طرح ها بدون جلب مشارکت آنها عمال موفق نمی باشد(فرزادکیا و همکاران،

سرعین در فرهنگ لغت فارسی به معنی سرچشمه می باشد و در ادوار گذشته از این منطقه به نامهاي (ساري قیه) و (سارقین) 

درجه عرض شمالی با مساحتی  09/38درجه طول شرقی و  04/48شهرسرعین در . تو (سرائین) و (سرقین) یاد می شده اس

میزان تولید پسماند روزانه در شهر سرعین  .کیلومتري غرب شهر اردبیل قرار دارد 28متر مربع در  1،280،000بیش از 

آنجایی که . ازرداري سرعین)(شه تن می باشد. بیشترین درصد وزنی زباله شهر سرعین را مواد غذایی تشکیل می دهد 3حدود

بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر جهت مشارکت  در شهر سرعین هیچگونه برنامه تفکیک از مبدأ وجود ندارد،

 شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهاي شهري انجام گرفت.

  روش پژوهش:

انجـام شـد. در ایـن     1396هروندان شـهر سـرعین در سـال    نفر از شـ  100مقطعی بر روي  -تحقیق حاضر به صورت توصیفی 

مطالعه خانوارها به صورت تصادفی سیستماتیک و بر اساس شماره پالك منازل،به گونـه اي کـه تـا حـد امکـان اقشـار مختلـف        

ه صـورت  جامعه با سطوح فرهنگی، علمی، اجتماعی متفاوت، مورد سوال قرار گیرند انتخاب شدند.در هر خانوار یک پرسشنامه ب

حضوري تکمیل گردید. در این مطالعه وضعیت موجود، راهکارهاي الزم جهت مشارکت در تفکیک از مبدأ پسـماندهاي شـهري   

بخـش، بخـش اول    4از دیدگاه شهروندان مورد ارزیابی قـرار گرفـت.براي جمـع آوري اطالعـات از پرسشـنامه اي مشـتمل بـر        

سوم تمایل و عالقه مندي شهروندان به همکـاري در زمینـه تفکیـک از    مشخصات دموگرافیک، بخش دوم آگاهی سنجی، بخش 

مبدأ، بخش چهارم: میزان تاثیرگذاري روش هاي مختلف آموزشی استفاده شد. پس ازجمـع آوري اطالعـات بـا اسـتفاده از نـرم      

ضـعیت تاهـل،   داده ها موردآنالیز قرار گرفـت وجهـت بررسـی ارتبـاط بـین متغییرهـاي مستقل(سـن، جنسـیت، و         SPSSافزار

تحصیالت، شغل، درآمد، تعداد افراد خانواده) با متغییر وابسته( میزان مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسـماندها) از  

  % استفاده شد.5آزمون کاي دو در سطح معنی  داري 

  یافته ها:

  ) ارائه شده است.1جدول (مشخصات پرسش شوندگان: نتایج حاصل از مشخصات پرسش شوندگان در شهر سرعین در 

  ) مشخصات  پرسش شوندگان1جدول (

  سطوح متغییر  متغییر  فراوانی  سطوح متغییر  متغییر  

  

  فراوانی
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سـال، از لحـاط    40تـا   30سرعین از لحاظ سنی بیشترین فراوانـی مربـوط بـه افـراد     )، در شهر 1بر اساس یافته ها ي جدول (

تحصیالت بیشترین سطح تحصیالت خانوارهاي مورد مطالعه دیپلم و زیر دیپلم، از لحاظ شغل بیشترین آمـار مربـوط بـه شـغل     

لحـاظ تعـداد افـراد خـانواده بیشـترافراد       هزار تومان تا یک میلیـون تومـان، از  500آزاد، از لحاظ درآمد بیشترین آمار مربوط به 

نفره، از لحاظ جنسیت بیشترین افراد پاسخ دهدنده زن و از لحاظ وضـعیت تاهـل بیشـترین افـراد مـورد مطالعـه       5موردمطالعه 

)، تحصـیالت  ˂05/0P% بـین فاکتورهـایی از قبیـل سـن (    5متاهل بودند. با توجـه بـه آزمـون کـاي دو وسـطح معنـی  داري       

)001/0P˂ 002/0()، شغلP˂ () 003/0، جنسیتP˂) 03/0)، وضعیت تاهلP˂   با میزان مشارکت در تفکیک زبالـه رابطـه (

  معناداري وجود داشت.

 اطالعات شهروندان شهر سرعین: 

) و میزان تـاثیر  2نتایج حاصل از میزان آگاهی، تمایل و عالقه مندي شهروندان به همکاري در زمینه تفکیک از مبدأ در جدول (

) ارائـه  3گذاري روش هاي مختلف آموزشی جهت مشارکت شهروندان در اجراي برنامه تفکیک از مبـدأ پسـماندها در جـدول (   

 شده است.

 

): میزان آگاهی، تمایل و عالقه مندي شهروندان به همکاري2جدول شماره (  

 در اجراي برنامه تفکیک از مبدأ پسماندها

 

 سطح آگاهي آگاهي در زمينه تفكيك از مبدا متايل و عالقه شهروندان به مهكاري

 فراواين              فراواين             

 خيلي ز�د 8 20

 ز�د 15 41

  سن

  

  

  

 درآمد          20  سال 30کمتر از 

  

  21  هزار تومان 500زیر

  39  میلیون تومان 1هزار تومان تا   500  31  سال 40تا 30

  25  سال 50تا 40

  30  میلیون تومان2میلیون تا  1  24  سال 50باالي 

  

  جمع

  

100  

  10  میلیون تومان 2باالي 

  100  جمع

ــطح  ســــ

  تحصیالت

  

  

  

ــراد   53  دیپلم وزیر دیپلم تعــداد اف

  خانواده

  15  دو

  17  سه  31  فوق دیپلم ولیسانس

  24  چهار  11  فوق لیسانس

  30  پنج  5  دکتري

  

  جمع

  

100  

  14  بیشتر از پنج

  100  جمع

  شغل

  

  

  

  

  

  63  زن  جنسیت  6  دکتر

  37  مرد                                                 12  کارمند

  100  جمع      

وضــــــعیت   5  مدرس

  تاهل

  69  متاهل

  31  مجرد  48  ازاد

    29  سایر  

  جمع

  

  100جمع                                    100
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 متوسط 18 28

 كم 38 7

 خيلي كم 21 4

 

از ) بیانگر این موضوع میباشد که میزان آ گاهی خانوارهاي انتخاب شده در شهر سرعین در زمینـه تفکیـک   2یافته هاي جدول(

% خیلی کم بود. میـزان تمایـل و عالقـه منهـدي شـهروندان بـه       21% کم و38% متوسط،   18% زیاد،15% خیلی زیاد،  8مبدأ 

  % خیلی کم بود4% کم و7% متوسط، 28% زیاد، 41% خیلی زیاد، 20همکاري در اجراي برنامه تفکیک از مبدأ 

  

  مشارکت شهروندان) میزان تاثیر گذاري روش هاي مختلف آموزشی جهت 3جدول(

  در اجراي برنامه تفکیک از مبدأ پسماند ها        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

)  میزان تاثیرگذاري روش هاي مختلف آموزشـی جهـت مشـارکت شـهروندان مـورد      3بر اساس نتایج به دست آمده درجدول ( 

% خیلـی  10مطالعه در شهر سرعین براي اجراي برنامه تفکیک از مبدأ نشـان داد کـه  میـزان تـاثیر گـذاري در روش پمفلـت،       

%  25% زیـاد، 30% در حد خیلـی زیـاد،  19. در روش چهره به چهره % خیلی کم بود15%کم و24% متوسط، 33% زیاد، 18زیاد،

خیلی کـم و درآمـوزش     % 9% کـم و 17متوسط، 

ــذاري   ــاثیر گ % در 47ت ــزان  ــق رســانه می ازطری

% 4% متوسـط،  12زیاد، %  35حــد خیلــی زیــاد،

با توجه به آزمـون کـاي    % خیلی  کم بود. 2کم و

ــارکت  ــزان مشـــ میـــ دو بین نحوه آمـوزش و  

ه شـــــهروندان رابطـــــ  معناداري وجود داشت.

 

 بحث:

 
مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر جهت مشارکت شهروندان شهر سرعین در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهاي شـهري  

انجام گرفت. نتایج نشان داد از بین فاکتورهاي مورد مطالعه ، سن، تحصیالت، شغل، جنسـیت، وضـعیت تاهـل،     1396در سال 

میزان مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماند ها رابطه وجود دارد. این نتایج بـا مطالعـه نـوابخش و    نحوه آموزش با 

 میزان تاثیرگداري روش هاي مختلف آموزش

 

 پمفلت      چهره به چهره              رسانه

 خیلی زیاد 10 19 47

 زیاد 18 30 35

 متوسط 33 25 12

 کم 24 17 4

 خیلی کم 15 9 2
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 استان اردبیل 

همکاران تحت عنوان تبیین عوامل اجتماعی موثر برجلـب مشـارکت شـهروندان در تفکیـک و جمـع آوري زبالـه هـاي خـانگی         

  ).1390مطابقت داشت(نوابخش و همکاران، 

صل از میزان آگاهی خانوارهاي انتخاب شده در شهر سرعین در زمینه تفکیک از مبدأ نشان داد که میزان براساس یافته هاي حا

% خیلی کم بود. این نتـایج بـا مطالعـه ضـرابی و     21% کم و38% متوسط، 18% زیاد، 15% از شهروندان خیلی زیاد، 8آگاهی در

ر شهر بوکان مورد بررسی قرار گرفته بود هـم خـوانی داشـت.    همکاران تحت عنوان تحلیل مدیریت مواد زائد جامد شهري که د

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی مردم شهر بوکان در زمینه تفکیک از مبدأ بسیار ناچیز اسـت (ضـرابی و همکـاران،    

روندان در حـد خیلـی   % از شـه 20). تمایل و عالقه شهروندان به همکاري در اجراي برنامه تفکیک از مبـدأ پسـماندها در  1393

% خیلی کم بود. این نتایج با مطالعه فرزاد کیا و همکاران  تحت عنوان بررسی وضـعیت  4% کم و 7% متوسط،28% زیاد، 41زیاد،

مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ پسماند هاي شهري و ارائه راهکارهاي اصالحی آن مطابقت داشت. بر اسـاس یافتـه   

% ازشهروندان آماذگی خود را براي همکاري در اجراي طرح، در صورت آموزش و اطـالع رسـانی اعـالم    90هاي این طرح حدود 

  ).1392کردند( فرزادکیا و همکاران،

طبق نتایج به دست آمده نحوه آموزش شهروندان مورد مطالعـه در شـهر سـرعین جهـت مشـارکت در طـرح تفکیـک از مبـدأ         

% 17% متوسـط،  25% زیـاد،  30% در حد خیلی زیاد، 19در روش آموزش چهره به چهره  تاثیرگذار بود. این میزان تاثیر گذاري

% 18% در حـد خیلـی زیـاد،    10% خیلی کم بود. در آموزش از طریق پمفلت ( بسته هاي آموزشی) میزان تاثیر گـذاري،  9کم و

آموزشـی بـا توجـه بـه شـرایط       % خیلی کم بود. آموزش چهره به چهره نسبت به روش بسـته 15% کم و24% متوسط، 33زیلد، 

فرهنگی موثر تر است. همچنین با توجه به میزان تحصیالت متفاوت در افراد مورد پژوهش، این احتمـال وجـود دارد کـه بسـته     

آموزشی مورد مطالعه قرار نگیرد ولی در روش چهره به چهره افراد مورد مطالعه آموزش مناسبتري را دریافت می کنند(صـادقی  

% 47). از بین روش هاي مورد بررسی جهت آموزش شهروندان آموزش از طریق رسانه با میـزان تاثیرگـذاري   1394و همکاران، 

% خیلی کم  بیشترین تاثیرات را در افـزایش  میـزان مشـارکت مـردم      2% کم و 4% متوسط ، 12% زیاد، 35در حد خیلی زیاد، 

 )، (رحمتـی و 1394)، ( عرشـی و همکـاران،   1393د ارمکـی،  جهت اجراي برنامه هـاي تفکیـک از مبـدأ را داشـت(خیري وآزا    

  ).1396همکاران، 

  نتیجه گیري:

تنها راهکار مناسب جهت کاهش پسماند، نهادیته کردن طرح تفکیک در مبدأ و بهره گیري از مشـارکت شـهروندان مـی باشـد     

ریزي و مدیریت شهري با توجه بـه وضـعیت    مشارکتی که بدون کسب آگاهی هاي الزم قابل تحقق نمی باشد.بنابراین در برنامه

جامعه نوع سیستم آموزشی مطلوب باید اتخاذ گردد. رسانه ها از میان تمامی ابزار و فنون جدید، بـه دلیـل ایجـاد عـادات تـازه،      

ش تغییر در باورها و خلق وخوي و رفتارانسان ها، تکوین فرهنگ جهانی و نزدیک کردن جوامع و ملل  سـهمی شـگرف درافـزای   

                                      میزان مشارکت مردم در مدیریت شهري را دارد.                                                                                                                       
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Background and purpose One of the strategies to reduce the waste of waste is the 
implementation of a landfill separation scheme by households, which is based on the 
participation of households. The main objective of this study is to investigate the effective 
factors for participation in the design of the separation of the origin of urban waste from the 
viewpoint of citizens.  
Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed by completing 
100 questionnaires with face-to-face interviews in Sarein. In this study, the knowledge and 
interest of the people and the extent of the impact of different educational methods (face to 
face, pamphlet, media) were analyzed for the participation of citizens in the design of 
separation from the source of urban waste. To examine the relationship between qualitative 
variables, chi-square test was used at a significant level of 5%. 
Findings: The results showed that among the variables studied, other than income and the 
number of family members of the other variables, had a significant relationship with the 
participation rate of citizens.Aaccording to the results, 38% of the citizens had little 
knowledge about the origin of separation, and about 90% of the citizens had an interest in 
learning to participate in the implementation of this plan. Also, among the studied educational 
methods (face to face, pamphlet, media), media education had the most impact from the 
citizen's point of view to participate in the design of separation from the source of urban 
wastes. 
Conclusion : According to the results of the present study, institutionalizing a separation 
scheme in the source requires the use of public participation. Participation that can not be 
achieved without obtaining the necessary occasions. Therefore, in the planning of urban 
management, considering the socioeconomic status of the community, the type of educational 
system that is desirable to promote citizens' awareness should be identified. According to the 
results of this study, the media, among all the new tools and techniques, is a huge contribution 
to increasing the awareness of people to participate in the implementation of separation 
programs from the source. 
 Key Words: Citizen Participation, Source Separation, Urban Wastes, Sarein 
 
 


