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  مقدمه
 و شـده  تبـديل  شـهرها  كـالن  بـه  نيـز  شـهرها ، جوامـع  شدن صنعتي با امروزه
 افــزايش. انــد كــرده ايجــاد رااي  پيچيــده و گونــاگون مشــكالت و مســائل

 و لزومبـازنگري ، شهرنشـينان  فزاينـده  نيازهـاي  وهـا   خواسـته ، شـهرها  جمعيت
 امورشـهري  اداره و مـديريت  متـداول  شـيوه  در وتحـول  تغييـر  امكـان  صورت در

 شـهرها  پسـماند  مـديريت  بـين  ايـن  در. اسـت  سـاخته  ناپـذير  تنـاب امري اج را

. اسـت  مطـرح  بـزرگ  معضـالت شـهرهاي   تـرين  اصـلي  از يكـي  بعنـوان  نيـز 
 سـه  عنـوان  بـه  مردمـي هـاي   مشـاركت  جلـب  و آمـوزش ، سـازي  فرهنـگ 

  . شود مي آنها اشاره به پسماند مديريت در همواره كه هستند فاكتورمهم
، ذخيـره سـازي  ، شـش عنصـر موظـف توليـد    شـهري از  هـاي   مديريت پسماند

ايــن تقســيم بنــدي . پــردازش و دفــع تشــکيل شــده اســت، انتقــال، آوري جمــع
ــه      ــن عناصــر وظيف ــدام از اي ــر ک ــه ه ــه اســت ک ــل صــورت گرفت ــن دلي ــه اي ب
مشخصي در سيستم مديريت مـواد زائـد جامـد شـهري بـر عهـده دارنـد و ايـن         

ــوق    ــوارد ف ــه م ــده کلي ــام دهن ــديريت انتظ ــي م ــد م ــر در  . باش ــال حاض در ح
ــرف       ــاني ص ــالي و انس ــابع م ــمت من ــهري قس ــد ش ــد جام ــواد زائ ــديريت م م

ذخيــره ، کــاهش توليــدهــاي  شــود و در زمينــه مــي و حمــل و نقــل آوري جمــع
  . باشد مي سازي و بازيافت و دفع نياز به مطالعات و پژوهشهاي زيادي

و يـک زنجيـر بـه هـم پيوسـته هسـتند       هـاي   تمامي اين عناصر همانند حلقـه 
 را در سيسـتم مـديريت مـواد زائـد جامـد ايفـا      اي  هر کـدام از آنهـا نقـش ويـژه    

کنند و بايد متناسب با وظيفـه شـان بـه آنهـا توجـه شـده و منـابع الزم بـه          مي
  . آنها اختصاص داده شود

ايـن قابليـت را دارنـد کـه هـم در محـدوده تمـام عناصـر         ، پردازش و بازيافـت 
ــو     ــه ص ــم ب ــد و ه ــرار بگيرن ــف ديگرق ــتم   موظ ــتقلي در سيس ــد مس رت واح

مــديريت مــواد زائــد جامــد عمــل کننــد ولــي اصــوالً در يــک سيســتم کــارا و   
ــتم در      ــاي سيس ــا انته ــدا ت ــت از ابت ــردازش و بازياف ــه پ ــر اســت ک ــق بهت موف

  )۱۳۸۷ سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران(. جريان باشند
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م ميليـون تـن زبالـه    در حال حاضر در شـهر تهـران سـاليانه بـيش از دو و نـي     
 درصـد  ۷۰( شود که اين ميزان زبالـه بـا توجـه بـه آنـاليز انجـام شـده        مي توليد
ــا  ــل کمپوســت ) درصــد ۷۵ت ــي قاب ــواد آل ــر( م ــه ت ــا  درصــد ۲۰( و) زبال  ۲۵ت

مـواد دفنـي و   ) درصـد  ۱۰تـا   درصـد  ۵( مـواد خشـک قابـل بازيافـت و    ) درصد
ي ايـن مـواد در   غير بهداشـتي تشـکيل گرديـده اسـت کـه در صـورت جداسـاز       

ــودگي      ــوده و از آل ــتي آن نم ــع بهداش ــت و دف ــاياني در بازياف ــک ش ــدأ کم مب
ــتن ســرمايه  ــين رف ــوگيري خواهــد شــد هــاي  محــيط زيســت و از ب ــي جل . مل

  )۱۳۸۷سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران (
از طـرف ديگــر پيـاده ســازي مــديريت پسـماند بــدون در نظـر گــرفتن نقــش     

  . ارکت آنان عمالً غير ممکن استمردم و ميزان مش
طرح مشاركت اجتماعي به مفهوم عمومي آن يعني بنا به قول بيرو به معناي 
سهيم شدن در منافع حاصل از يك كار جمعي يا عضويت در گروه خاص و 

از اين . تاريخي به اندازه زندگي اجتماعي بشر دارد، فعاليت در يك عمل گروهي
هاي اوليه تشكيل شده است را يك  كه از انسانتوان نخستين گروهي  مي جهت

هاي  زيرا زندگي انساني بدون سهيم شدن آنها در فعاليت، جامعه مشاركتي ناميد
دسته جمعي و گروهي خاص امكان ناپذير است بشر موجودي اجتماعي است و 

معني است انسان از  هاي جمعي زندگي او بي بدون شركت كردن در فعاليت
گي خود بر كره خاكي نوعي تقسيم كار را بوجود آورده است كه آغازين روز زند

اين تقسيم كار در كنار اين كه او را براي به فعليت در آوردن استعدادهايش توانا 
اين . امر مشاركت افراد را در امور زندگي انساني نيز ميسر ساخته است ،ساخته

توان مشاركت  مي وعيشكل از مشاركت را كه به طور كلي بدان اشاره كرديم به ن
ها در صورتي كه به آن دست نزنند حيات  از روي ضرورت دانست زيرا انسان

  . شود مي جمعي آنان تهديد
مشاركت اجتماعي به معناي خاص آن به نوعي با مفهوم مشاركت سياسي و 

بر اساس اين برداشت خاص . مخصوصاً حق رأي دادن شديداً عجين شده است
توان در دنياي غرب محصول انقالبات دموكراتيك  يم مشاركت اجتماعي را

در حوزه فعاليت سياسي پس از انقالب فرانسه مباحث مربوط به برابري . دانست
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بنا به . شود مي رأي و رأس مطرح شده و پس از آن در ساير نقاط دنيا منتشر
عقيده گيدنز دولت داراي حاكميت در آغاز دولتي نبود كه شهروند آن از حقوق 

اين حقوق تا اندازه زيادي از طريق مبارزاتي كه . اركت سياسي برخوردار باشدمش
، گاهي از راه انقالب –يا عمالً آنان را بر انداختند ، قدرت شاهان را محدود كرده

  ) ٣٢٧، ١٣٧٧ گيدنز. (كسب گرديدند –مانند موارد فرانسه يا اياالت متحده 
بايـد از نقـش بسـيار اساسـي     براي بهـره بـرداري از ميـزان مشـارکت مـردم ن     

  . آموزش و تأثير آن در روند افزايش ميزان مشارکت غافل ماند
. باشد مي كمك به جامعه جهت نيل به مقاصدش، هدف اساسي آموزش

آموزش به معناي سرمايه گذاري بر روي افراد به منظور قادر ساختن آنها براي 
به عبارتي . باشد مي طبيعي آنهاهاي  بهتر از توانايي هعملكرد بهتر و قدرت استفاد

. استبهبود عملكرد  در جهت و شايستگي ها  صالحيت آموزش به دنبال توسعه
   )٨٨، ١٣٨٦صالحي اميري (

شود بدون  مي در جوامع پيشرفته كه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده
كار و هاي  به تناسب گسترش مهارت. زندگي ممكن نخواهد بود، الزمهاي  آموزش

نياز به ارتقاء كمي و كيفي اي  نظام آموزش هر جامعه، ندگي در شرايط كنونيز
هاي  در مسائل آموزشي در سطوح و حوزه ريزي برنامهسياست گذاري و . دارد

سياست گذاري در اين حوزه . استها  مختلف يكي از سرنوشت سازترين حوزه
خوش تغيير و  امري پويا و متحول است كه به فراخور نياز جوامع بايد دست

و تجارب آموزش ساير كشورها ها  مندي از سياست بهره، در اين بين. اصالح شود
سايت دبير خانه ( .باشد مي در طراحي نظام آموزشي كشور بسيار مفيد و مؤثر

   )١، ١٣٨٥شوراي عالي انقالب فرهنگي 
توان تعيين كننده مسير اصلي توسعه يافتگي  مي آموزش رااز يک منظر 

ارز آوري و ، توليد، چرا كه در فراهم سازي شرايط اشتغال. محسوب كردكشور 
بديهي . كنند مي نقش مهمي را ايفا در عين حال ايجاد ثبات اقتصادي كشور

است كه در چنين شرايطي افزايش توانمندي جهت مقابله با رقباي داخلي و 
شن به ويژه در هاي مدون و استراتژي رو خارجي نيازمند در اختيار داشتن برنامه

چرا كه اين امر مهم به وسيله  ؛زمينه توسعه منابع انساني به لحاظ كيفي است
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راهي جز توجه جدي و در اين راستا منابع انساني كار آزموده تحقق خواهد يافت 
اين توسعه كيفي تنها از طريق  وجود ندارد وبه توسعه كيفي منابع انساني 

آموزشي صورت  ريزي برنامهي آموزش يعني هاي عملي و كاربرد طراحي مكانيسم
هاي كسب و كار براي آينده در قالب هدفهاي  كند تا برنامه مي پذيرفته و كمك

فن شناسيها و منابع مورد نياز به خوبي به ، ها ب فرآوردهتركي، توليدي، مالي
   )١٣٨٤ هداوند(. ه شودمرحله اجرا در آورد

 ريت پســماند شــهري مــدي، يکــي از بخشــهاي اصــلي مــديريت شــهري     
هـاي مـدرن مـديريت پسـماند شـهري در کشـورهاي        سـابقه سيسـتم  . باشـد  مي

در آن زمـان سيسـتم بسـيار    . گـردد  مـي  مـيالدي بـاز   ۴۰صنعتي به اوايل دهـه  
و خبــري از بازيافــت و . شــد مــي و دفــع انجــام آوري جمــعســاده بــود در حــد 

و بهـره وري   افـزايش رانـدمان  , بـه دليـل جـوان بـودن سيسـتم     . پردازش نبـود 
ــدازه کــافي در  ، در کــل سيســتم مطــرح نبــود انــرژي و مــواد اوليــه نيــز بــه ان

بنابراين افـزايش کـارايي سيسـتم کـه امـروزه بسـيار مـورد توجـه         . دسترس بود
ــد و مراکــز دفــن نزديــک شــهرها  . اســت وجــود نداشــت شــهرها کوچــک بودن
ـ     مکـان دفـن وجـود نداشـت و     بودن و مشکلي از نظر ود و حجـم پسـماند کـم ب

گرفــت و اکثــر قريــب بــه اتفــاق اجــزاي  مــي حمــل ونقــل نيــز راحــت صــورت
دادنـد کـه بـراي خـوراک      مـي  پسماندهاي شهري را مـواد فسـاد پـذير تشـکيل    

دام و طيــور و در مــزارع کشــاورزي اطــراف شــهرها مــورد اســتفاده قــرار        
  ) ۳۷، ۱۳۷۰ چوبانو گلوس(. گرفت مي

مصنوعات وارد ، و گسترش يافتندجمعيت شهرها افزايش يافت ، با گذشت زمان
حجم پسماند غير قابل تجزيه . ،کيفيت پسماندها تغيير يافت، زندگي شهري شد

بيولوژيکي در پسماندهاي شهري افزايش يافت و در عوض سهم پسماندهاي 
مشکالت زيست محيطي در اطراف . فساد پذير در کل پسماند کاهش يافت

يني آلوده شدند و اعتراضات مردمي به آبهاي زير زم، محلهاي دفن مشاهده شد
  . مکانهاي دفن پسماند شکل گرفت

روشهاي جايگرين دفن در زمين براي پسماندهاي شهري ، به بعد ۱۹۷۰از دهه 
مطرح شد و اصالح زمينهاي دفن گذشته و نيز مراقبتهاي بعد از دفن هم مورد 
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يريتي پسماند هاي مد براين اساس بخشهاي مختلف در سيستم. توجه قرار گرفت
حمل و نقل و ، پردازش و بازيافت، آوري جمع، ذخيره در محل، شهري به توليد
  ) ۳۳، ۱۳۸۴عبدلي (. دفع مبدل شد

ها و به تبع آن به  گزاف به شهردارياي  مديريت و اداره اين مجموعه هزينه
هزينه دفع روزانه اين . شهروندان به عنوان ماليات دهنده تحميل کرده است

ميليون تومان بوده  ۸۶حدود  ۸۴پسماند شهري در شهر تهران در سال مقدار 
خاک و به طور کلي ، آب, است و عدم مديريت مناسب آن باعث آلودگي هوا

محيط زيست و از بين رفتن بيش از پيش منابع طبيعي و مواد اوليه و همچنين 
صلي که متضررين ا. ايجاد ضررهاي جبران ناپذيري به محيط زيست خواهد شد

سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران (. آن نسلهاي آينده خواهند بود
۱۳۸۶ ،۸۷(   

به , نياز دارداي  مديريت پسماند شهري عالوه بر اينکه به تجهيزات و امکانات ويژه
گيري از پتانسيل سازمانهاي  آموزش و جلب مشارکت مردم و بهره، سازي فرهنگ

  . سازي قانوني نيازمند استغير دولتي و همچنين بستر 
با توجه به آمار سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران که متولي دفع 

متوسط توليد روزانه پسماند در شهر تهران طي سال ، پسماند شهر تهران است
بدون در ، بهبود مديريت اين حجم از پسماند. تن بوده است ۶۷۷۰حدود  ۱۳۸۶

عمالً غير ، کننده اصلي اين مقدار از پسماند هستند نظر گرفتن مردم که توليد
 مديريت سازي پياده سنجي امكان بحث درپژوهش  اصلي مسئله. ممکن است

 امكانات بررسي و مردمي نحوه مشاركت، آموزشي امكانات بررسي پسماند

 به مطالب توجه با. است اساسي و اصلي عامل سه عنوان به فني و تكنولوژيكي

 ۳ ناحيه در خرازي شهيد شهرك وضعيت بررسي ضمن است صدد در محقق فوق
 در پسماند مديريت سازي پياده و شناسايي به نسبت تهران شهرداري۲۲ منطقه

 امكانات بررسي منظر سه ازپژوهش  اين است بديهي. نمايد اقدام ناحيه اين

 و امكانات تكنولوژيكي بررسي و مردمي مشاركت نحوه، شهرداري اين در آموزشي
 قرار ارزيابي مورد پسماند مديريت سازي پياده جهت در شهرداري ناحيه اين فني

  . خواهدگرفت
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  ادبيات پژوهش
هاي مدرن مديريت مواد زائد جامد شهري در کشورهاي  سابقه سيستم

و در  ۱۹۴۰و اوايل دهه  ۱۹۳۰صنعتي مانند آمريکا و انگلستان به اواخر دهه 
 ۱۹۱۰وضوع به صورت مکتوب به اواسط دهه مجامع علمي و روشنفکري سابقه م

توسط آقاي پرسونز ، اولين کتابي که فقط به دفع مواد زائد پرداخت. گردد ميبر
هاي اصلي  و در آن تاريخ اصول مهندسي و شيوه درآمدبه رشته تحرير  ۱۹۰۶در 
اگرچه در آن روزها سيستم مديريت . هاي شهري را مطرح کرد زباله آوري جمع

در آن . جامد شهري بسيار ساده بود ولي پايه و اساس علمي داشت مواد زائد
افزايش ، به دليل جوان بودن سيستم. شد نمي روزها صحبت از بازيافت و پردازش

. انرژي و مواد اوليه نيز به اندازه کافي در دسترس بود. راندمان مطرح نبود
کارايي سيستم که  بنابراين دو ضرورت عمده يعني توليد مواد و انرژي و افزايش
شهرها کوچک بودند . امروزه بسيار مورد توجه است آن روزها اصوالً مطرح نبودند

بنابراين . شد مي هاي مناسب دفن زباله در اطراف شهرها به وفور يافت و زمين
عالوه بر . هاي دفن در نزديکي شهرها بود و به عمليات انتقال نيازي نبود مکان

ت وجود نداشت و در بسياري از موارد براي حمل زباله از اينها تنوع در ماشين آال
حجم زباله کم بود و اکثر قريب به اتفاق . شد مي هاي اسب کش استفاده گاري

به همين دليل براي ، دادند مي هاي شهري را مواد فسادپذير تشکيل اجزاي زباله
. شد مي فادهخوراک دام و طيور و در مزارع کشاورزي در اطراف شهرها از آنها است

، بنابراين سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري در آن زمان از سه عنصر توليد
  . شد مي و دفن تشکيل آوري جمع

شهرها توسعه و گسترش ، جمعيت شهرها رو به فزوني گذاشت، با گذشت زمان
کيفيت مواد زائد . پيدا کردند صنعت و مصنوعات آن وارد زندگي شهر نشيني شد

هاي شهري  حجم مواد زائد غير قابل تجزيه بيولوژيکي در زباله، ر يافتجامد تغيي
. افزايش پيدا کرد و در عوض سهم مواد فسادپذير در کل زباله کمتر شد

در بسياري . مشکالت زيست محيطي در اطراف محلهاي دفن زباله مشاهده شدند
ض آلودگي قرار آبهاي زير زميني آلوده شدند و يا در معر، هاي دفن زباله از محل
اعتراضات مردمي به مکانهاي دفن شکل گرفت و به مرور افزايش پيدا ، گرفتند
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در نتيجه ادامه روند موجود سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري به . کرد
در اين دوره موضوع اصلي دفع مواد زايد . شدت مورد سوال و اعتراض قرار گرفت

 به چگونگي دفن کمتر انديشه. بودپيدا کردن زمين براي دفن ، جامد شهري
 و صرف دفن زباله در زمين و پوشش آن با خاک مسؤوالن را راضي. شد مي
  . کرد مي

به بعد روشهاي جايگزين دفن در زمين براي مواد زائد جامد  ۱۹۷۰از دهه 
هاي بعد از دفع  هاي دفن گذشته و نيز مراقبت شهري مطرح شد و اصالح زمين

کاهش در مبدأ و جلوگيري از ، در دهه گذشته. گرفتهم مورد توجه قرار 
توليدات زائدات نيز به صورت جدي در سطح کشورهاي صنعتي مطرح شده 

اين مسأله منجر به پيدايش نسل جديدي از فناوري در جهان به نام . است
هاي مديريت مواد  بنابراين عناصر موظف در سيستم. هاي پاک شده است فناوري

به  ۱۹۴۰و دفن در دهه  آوري جمع, از سه عنصر موظف توليدزائد جامد شهري 
، آوري جمع، ذخيره سازي و پردازش و اداره در محل, شش عنصر موظف توليد

  . تبديل شده است ۱۹۷۰پردازش و بازيافت و در نهايت دفع در دهه ، حمل و نقل
ن طبيعي است اگر تصور کنيم که شروع مديريت مواد زائد جامد شهري در ايرا

به هر . بوده است ۱۲۹۰همزمان با تأسيس اولين شهرداري در کشور در سال 
صورت در آن زمان مردم به روش هر چند بسيار ساده و ابتدائي و با کمک 

کردند وظيفه اين روش  مي هاي خانگي خود را دفع يکديگر و شهرداري زباله
مسکوني و  ها و مناطق هاي خانگي از محله دور کردن زباله، سنتي مديريت

با وجود سابقه طوالني . اين روش ساليان متمادي ادامه داشت. تجاري بود
تا دو دهه اخير تحول چشمگيري در اصول مديريت ، ها در اين کشورها شهرداري

نشانه هايي از توجه  ۱۳۶۰از اوايل دهه . مواد زائد شهري در کشور ايجاد نشد
ي در شهرهاي بزرگ مشاهده شد بيشتر به سيستم مديريت مواد زائد جامد شهر

در سالهاي . و آهسته آهسته سازمانهاي بازيافت در شهرهاي بزرگ تشکيل شدند
اخير اقداماتي براي ساماندهي وضع مديريت مواد زائد جامد شهري در سطح ملي 
توسط وزارت کشور به انجام رسيده و طرحهاي ملي و استاني در اين زمينه به 

  . ه استدرآمداجرا 
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زباله توسط  آوري جمعزباله در ابتدا عبارت بود از  آوري جمعسنتي  روش
هاي  هاي سه چرخ براي فروش به صيفي کاران زمين اشخاص بوسيله گاري

، با رشد جمعيت شهري و گسترش شهرها و ورود اتومبيل به ايران. اطراف شهر
زرگ مثل استفاده از گاريها جوابگوي نياز شهرها نبود و به خصوص در شهرهاي ب

در . هاي روباز براي حمل زباله به خارج از شهر استفاده کردند از کاميون، تهران
هاي خود را در زميني  اين شرايط الزم بود که چرخهاي دستي در هر محله زباله

بنابراين در گوشه و . ها بارگيري شود تخليه کنند و بعد توسط کارگر به کاميون
، ها معروف بودند قاطي که به تلنبار موقت زبالهچنين ن، کنار خيابانها و محالت

کم و بيش در شهرهاي بزرگ کشور  ۱۳۴۰اين مسأله تا دهه . شدند مي مشاهده
  )۱۳۷۰ سعادتي(. ادامه داشت

رشد شهرنشيني و مهاجرت از روستا به شهر و از شهر به کالن شهرهاي کشور از 
افزوده شد به نحوي که  شدت گرفت و روز به روز بر معضل زباله ۵۰اواخر دهه 

ها موجبات نارضايتي  زباله و تلنبار آن در گوشه و کنار محله آوري جمعروش 
هاي کالن شهرتوجه بيشتري  در اين زمان شهرداري. کرد مي شهروندان را فراهم

به مديريت مواد زائد جامد مبذول داشتندو در جهت مدرنيزه شدن سيستم 
در تهران شروع شد و  ۵۹اين حرکت از سال . دآوري اقداماتي را شروع کردن جمع

و دفع زباله شهر تهران شروع  آوري جمعسيستم جديد ) ۱۳۶۴(سال  پنجبعد از 
هاي موقت دپوي  آوري مکان جمع، هدف اصلي از اجراي اين طرح. به کار کرد

همچنين موضوع توليد کود کمپوست در سطح ملي در . زباله در تهران بود
مطرح و ستاد کود آلي در اين وزارتخانه براي احداث کارخانه  وزارتخانه صنايع

سازمانهاي بازيافت در چندين شهر . کمپوست در شهرهاي بزرگ کشور ايجاد شد
وظيفه . مشهد به مرور زمان شکل گرفتند، اصفهان، شيراز، تبريز، از جمله تهران

له و سامان بخشيدن در وهله اول بازيافت مواد و انرژي از زبا، اصلي اين سازمانها
از نظر سازماندهي بايد گفت . به مديريت مواد زائد جامد در شهرهاي مربوطه بود

که مجموعه مديريت مواد زائد جامد در کليه شهرهاي کشور در وضع خوبي قرار 
البته سازماندهي موجود نيز . و جوابگوي توليد انبوه در شهرها هستند دارند

تشکيالت . ها و نياز شهرها متفاوت است داريسنتي و بر اساس تجربيات شهر
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ها نيز در اين زمينه بسيار ساده و سنتي است و در سه دهه اخير تغيير  شهرداري
البته تنها تغيير اساسي در شهرهاي بزرگ ايجاد سازمان . چنداني نکرده است

  )١٣٨٤ عبدلي(. بازيافت است
محدوديتها و کمبود زمين ، امروزه نظر به اهميت موضوع مديريت مواد زائد جامد

در شهر تهران و در بسياري از شهرهاي کشورمان بخش ) پسماندها( براي دفن
و در بيشتر موارد عامل . مديريت شهري را با مشکالت زيادي مواجه ساخته است
بنابراين اهتمام . باشد مي اصلي بازدارنده فعاليتها در روند مديريت مواد زائد جامد

محيط ، در صورت تحقق، ريت پسماند و دفع اصولي زبالهبه طرح جامع مدي
از اين رو با توجه به خطرات . زيست و زندگي شهري مطلوب محقق خواهد شد

ناشي از عدم مديريت سيستمي مانند انواع آلودگيها ضرورت تعمق و ارائه راهکار 
  . طلبد مي در خصوص پسماندها را

نترل اصولي آن در کشور ما در حال حاضر درصد دفن بهداشتي زباله و ک
، و تحقق دفن بهداشتي و مهندسي ريزي برنامهباشدکه در صورت  مي بسيار ناچيز

بنابراين . هاي سنگين را به بخش مديريت شهري تحميل خواهد نمود هزينه
کودسازي  بازيافت و استفاده از فرايند تجزيه و تخمير طبيعي، تفکيک از مبدأ

ايد و بهره برداري از حس مشارکتهاي مردم در در تبديل مواد ز) کمپوست(
تواند در صرفه جويي و کاهش  مي کاهش چالشهاي مديريتي درامر زباله

  . هاي مديريت مواد زايد جامد بسيار موثر واقع شود هزينه
با توجه به اينکه دفع مواد زائد به يکي از حادترين مسائل موجود در کالن 

شده است تاثير مستقيم آن بر محيط  شهرها به خصوص شهر تهران تبديل
لذا تنها راهکار مناسب جهت . زيست و زندگي شهري کامالً محسوس است

کاهش اثرات سوء بهداشتي و زيست محيطي داشتن طرحهاي مدون و جامع در 
  . عرصه مديريت شهري به ويژه مديريت پسماند است

تماتيک راجع به طور کلي مديريت مواد زايد جامد به مجموع مقررات سيس
پردازش و دفع زايدات جامد منطبق ، حمل و نقل، ذخيره سازي، به کنترل توليد

 فني و زيباشناختي، اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي، بر اصول بهداشتي
  . )۱۳۸۵ سازمان بازيافت(. گردد مي
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  :براي مشاركت نيز دو نظريه كالن مطرح است
  نظريات وبري ) الف
 نظريات رفتاري) ب
هاي ماكس  دارند يعني از طريقي به نظريه» وبري«هايي كه منشأ  نظريه )فال

 هاي ها و انديشه گرايش، باورها، ها بر سيستم اعتقادات گردند و در آن وبر برمي
هاي وبري فرض بر اين  درباره مسأله مشاركت طبق نظريه. فرد تأكيد شده است

اين ، نظر گرفته شوداست كه اگر مشاركت به عنوان يك كنش اجتماعي در 
كنش برخاسته از وجوه فرهنگي هر جامعه است و تحت تأثير عناصر گوناگون 

  . گيرد موجود در سيستم فرهنگي جامعه قرار مي
ها در زمينه  گرها دارند به شدت در رفتار آن تصور و پنداشتي كه افراد و كنش

ار مشاركتي وجود اي رفت در واقع هنگامي كه در جامعه. مشاركت مؤثر خواهد بود
هاي آن  ريشه آن بر سيستم ديدگاه، ندارد يا گرايش به مشاركت اندك است

باورها و تصوري كه نسبت به محيط و پيرامون ، جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ
  . گردد خود دارد برمي
قدرتي را در افراد  ها و فرهنگ اجتماعي احساس بي گرايش، هرقدر باورها
يابد افرادي كه كامالً احساس  ها به مشاركت كاهش مي ش آنتقويت كند گراي

كنند اعتماد به نفس خود را در عرصه اجتماعي از دست داده و  قدرتي مي بي
   )١٢ ،١٣٨٧ علوي تبار(. تر مشاركت دارند كم

ها  در اين نظريه. هاي رفتاري تأكيد دارد هاي مشاركت بر جنبه نظريه) ب
نتيجه سود و ، ها باشد حاصل باورها و گرايش كه اينبخش اعظم رفتار به جاي 

هايي  ها و مجازات زياني است كه يك رفتار در خود دارد؛ به اين معني كه پاداش
تعيين كننده ادامه رفتار ، شود كه در برابر انجام يك رفتار نصيب شخص مي

دن گونه افراد اين مسأله مهم است كه در صورت نشان دا در واقع براي اين. اوست
كند يا پاداش  را تنبيه مي ها آنهاي مشاركتي؛ نظام اجتماعي چقدر  گرايش
هاي مشاركت  كنند و با محاسبه هزينه و فايده اين افراد عقاليي رفتار مي، دهد مي

   ) ١٢، ١٣٨٧علوي تبار . (ندنماي گيري اقدام مي يا عدم مشاركت در تصميم
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سماند و جايگاه آن در سومين همايش ملي مديريت پ در) ۱۳۸۵(شيرازي 
شهر تهران پرداخته  ۳۶به مقايسه آناليز فيزيکي پسماندهاي ، شهري ريزي برنامه
پسماندهاي شهرهاي ايران  درصد ۷۱و به اين نتيجه رسيده است که . است

 ۱/۳آن را پسماندهاي غذايي و  درصد ۶۹/۷پسماندهاي قابل بازيافت است که 
 يل داده که قابل تبديل به کود کمپوستتشکاي  را پسماندهاي باغچه درصد
 . باشد مي

در همان همايش به نقش فرهنگ سازي در جلب مشارکت ) ۱۳۸۵(جباري 
يک سيستم باز را که ازبخشهاي . مردم و اثر آن در مديريت پسماند پرداخته است

فرآيند و ، مختلف مديريت پسماند تشکيل شده بيان کرده که داراي ورودي
در نهايت راه . باشد مي لت باز بودن سيستم داراي بازخورخروجي است و بع

  . کارهايي براي اشاعه فرهنگ مشارکت در زمينه مديريت پسماند پرداخته است
نيز در همان همايش به شناخت راهبردهاي مديريت پسماند ) ۱۳۸۵(پاداش 

در کشورهاي اروپاي پيشرفته پرداخته و نقش مشارکت مردمي در راهبردهاي 
يت پسماند که شامل کاهش توليد و استفاده از مواد بازيافتي اشاره نموده مدير
در نتيجه گيري به بيان اين موضوع پرداخته است که توسعه فعاليتهاي . است

بازيافت و استفاده مجدد و شکل گيري طرح مديريت جامع مواد زائد و به دنبال 
يافت در جامعه است تابع ايجاد فرهنگ محيط زيستي باز، آن استراتژي مشخص

تک  هاي آموزشي علمي براي تک بدون اجراي برنامه، و ايجاد فرهنگ در جامعه
رئوس اصلي مثلث مديريت پسماند در . هاي يک کالنشهر ميسر نخواهد بود محله

در . پردازش دوباره و بازيابي و نمايندگيهاي فروش است، آوري جمعانگلستان 
جداگانه مواد زائد قابل بازيافت و  آوري جمعراي آلمان سطلهاي زباله مورد نياز ب

که اين ، شوند مي باقيمانده توسط شهرداريها خريداري و بين ساکنين توزيع
از . و مصرف است آوري جمعهاي مديريت مواد زائد شامل  کل هزينه وها جز هزينه

 توان به جلوگيري از مي هاي بازيافت در حفاظت محيط زيست در آلمان استراتژي
اشاره ، توليد مواد زائد و بازيافت مواد زائدي که توليد آنها اجتناب ناپذير است

هاي  کمک در تفکيک و سيستم، مهمترين نقش مراجع محلي در بازيافت. کرد
  . مستقيم است آوري جمع
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در پايان نامه کارشناسي ارشد که به بررسي ) ۱۳۸۷(محمدعلي عبدالعلي 
انشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايران پيرامون نگرش و عملکرد د، ميزان آگاهي

مواد زائد و بازيافت آن پرداخته است به عدم آگاهي اغلب دانشجويان با مفاهيم 
دانشجويان کامالً با  درصد ۲۴تنها . زائد و بازيافت پي برده است اصلي مواد

 درصد ۱۵، در زمينه فرآيند بازيافت. آشنايي دارند) زباله(تعريف موارد زائد جامد 
مشخص شد که پيرامون مواد زائد و بازيافت  بندي جمعدر . آشنايي کامل داشتند

به نقش نظام اطالع رساني و تسهيالت و . داراي آگاهي خوب بودند درصد ۲۱آن 
امکانات مادي و سخت افزازي درافزايش آگاهي و جلب مشارکت مردم اشاره 

  . کرده است
هاي  مشارکت مردمي در اجراي طرحدر ارزيابي ) ۱۳۸۶(صالحي اصفهاني 

بازيافت مواد زائد به موثر بودن فرهنگ سازي در اجراي طرح بازيافت مواد زائد 
نتايج . و نقش فرهنگ سازي در جلب مشارکت مردم اشاره کرده است) کاغذ(

، وضعيت تاهل، جنسيت، شهرداري تهران ۱۵دهد که درمنطقه  مي پژوهش نشان
طور مشابهي در مشارکت مردمي تاثير دارد و نقش سواد و تحصيالت به ، سن

  . زنان را در اين ميان نبايد ناديده گرفت
به بيان مشکالت بخشهاي مختلف مديريت پسماند ) ۱۳۸۷(شاه علي  

به نقش مشارکت مردم در بخش توليد مديريت پسماند نيز اشاره . پرداخته است
الگوي صحيح مصرف از جانب در واقع بدليل عدم ترويج و ارائه يک . کرده است

مسئولين ذيربط و دست اندرکاران به مردم و شهروندان و همچنين عدم 
هماهنگي بين بخشهاي مختلف دولتي و سياست گذار موجب گرديده که تمايل 

کاالهاي ، عمده مردم و شهروندان به سمت استفاده از ظروف چند بار مصرف
عدم ، ادوام و با طول عمر بيشترعدم توليد کاالهاي ب، PETپالستيکي بخصوص 

عدم مصرف درست ، کيفيت باالي محصوالت بخصوص در بخش موادغذايي
همه و همه در ، هاي ديگر شهروندان با توجه به نياز و بسياري ديگر از آيتم

مجموع باعث افزايش روزافزون توليد زائدات مختلف و متنوع گرديده و در آناليز 
 مواد عالي ارگاني و پسماندهاي غذايي صددر ۷۰شهري توليد شده شاهد 

  . باشيم مي
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  روش پژوهش
به منظور در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع مورد بررسي و 

از روش پيمايش استفاده ، ها اي منظم و ساختمند از داده گردآوري مجموعه
 هحاضر با توجه به اهداف تعريف شدپژوهش  تکنيک، به عبارت ديگر. ايم کرده
  . انجام شده استاي  باشد كه با تكيه بر مطالعات كتابخانه از نوع پيمايشي مي، آن

ماهيت اين پژوهش صرفاً توصيفي بوده و درصدد تبيين رابطه علّي بين 
ارائه (توصيفي در عين حال عالوه بر استفاده از آمار . باشد عوامل مختلف نمي

ر آشنايي بيشتر با به منظو، )هاي گرايش مرکزي جداول يک بعدي و شاخص
  روابط بين متغيرها نيز بررسي شده است پژوهش، زواياي مختلف 

  
  و نمونه آماري جامعه 

مجموعه کل ساکنان شهرک شهيد خرازي واقع در ، جامعه آماري اين پژوهش
که تصميم پژوهش  با توجه به ماهيت. شهرداري تهران است ٢٢منطقه  ٣ناحيه 

که غالباً سرپرستان خانوارها پژوهش  ضوعساکنين مطلع از مو، گرفته شد
در واقع جمعيت آماري مورد . جمعيت آماري ما را تشکيل دهند، باشند مي

هاي ساکن در شهرک شهيد  بررسي عبارت است از سرپرستان و يا والدين خانواده
مربوطه با آنها تکميل  هپرسشنام، که از طريق مراجعه حضوري و مصاحبه، خرازي

  . است) سرپرست يا والد خانواده(فرد  پژوهش، راين واحد تحليل اين بناب. گرديد 
، واحد مسکوني داراي سکنه ٦٠جمعاً ، )يک هفته(در ايام اجراي پرسشنامه 

 ٥مورد آنها در دسترس و  ٥٥در شهرک شهيد خرازي وجود داشته است که 
خانوار  ٥٥چنين از  هم. در منزل حضور نداشتند، خانواده نيز به داليل مختلف

خانوار به  ٤و ) پدر و مادري(خانواده به صورت دو والدي  ٥١، مورد بررسي
با توجه به اين که سرپرستان . کردند صورت تک والدي و يا تک نفره زندگي مي

به اين ترتيب در ، اند بودهپژوهش  جزء جمعيت آماري)هر دو والد(خانوار 
  . پرسشنامه تکميل شده است ١٠٦، مجموع
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   اطالعات يگرد آور  ابزار
ها مورد استفاده  اطالعات و داده آوري جمعبراي پژوهش  ابزاري كه در اين

محقق ساخته و داراي ، ي مورد استفاده پرسشنامه. پرسشنامه است، قرار گرفته
، نحوه سنجش اعتبار پرسشنامه در ادامه. بوده است اعتبار و قابليت اعتماد الزم 

  . ارائه خواهد شد
متغير بوده و براي افزايش اعتبار  ۸۶پرسش و  ۳۳شامل پژوهش  ي مهپرسشنا

هاي صادقانه از سوي پاسخگويان که امري ضروري و الزم به  نتايج و دريافت پاسخ
توسط پرسشگران به (با توضيح ماهيت و هدف پژوهش ، رسيد مي نظر

از چنين تأكيد بر محرمانه بودن پرسشنامه و اين نكته که  هم) پاسخگويان
سعي در جلب ، هاي اظهار شده صرفاً استفاده علمي و تحقيقاتي خواهد شد پاسخ

 ۱۰۶. است هاي صحيح و واقعي شده  اعتماد پاسخگويان در جهت اظهار پاسخ
پس از کدگذاري ، هاي حضوري پرسشگران ي حاصل از مصاحبه پرسشنامه
استخراج و از طريق بستة ) تشريحي(باز  سئواالتبندي  بسته و مقوله سئواالت

  . اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته SPSSافزار  نرم
که در واقع متغيرهاي اساسي در پژوهش  هاي جهت ساختن شاخص

هر  هتشکيل دهند سئواالتپس از بررسي روايي ، هاي پژوهش هستند فرضيه
ده به سواالت مزبور با هاي اظهار ش پاسخ، شاخص از طريق آزمون آلفاي کرونباخ

. اي به دست آمده است يکديگر جمع و شاخص مورد نظر در مقياس فاصله
. دهد هر کدام  را نشان مي (reliability)ها و و روايي  شاخص اجزايجدول زير 

شود هر سه شاخص مورد استفاده از روايي قابل قبول  همانطور که مشاهده مي
  ر استو بااليي برخوردا) ٥/٠بزرگتر از (

)  نسبيو   مطلق(  شامل  فراواني  بتدا از آمار توصيفيا پژوهش،   نوع  به  با توجه
. ه استاستفاده شد)  ، نما، ميانه ميانگين(به مركز   هاي گرايش شاخصو سپس 

 ي متغييرهابين ارتباط  هاي پژوهش و بررسي  اثبات فرضيهبعد براي در مرحله 
. ه استشدغيرها از آمار استنباطي استفاده با توجه به سطح سنجش مت پژوهش،

  آزموناز اي  اي با متغيرهاي فاصله براي بررسي رابطه بين متغيرهاي فاصله
اي با متغيرهاي  پيرسون و جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي فاصله  همبستگي
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اي، از آزمون همبستگي  اي با متغيرهاي رتبه اي و يا متغيرهاي رتبه رتبه
     . ه استشد  تفادهاساسپيرمن 

  
  نحوه شاخص سازي متغيرهاي اساسي تحقيق ١:جدول 

الئوشماره س شاخص ارزيابي از مديريت پسماند ناحيه
تعداد 
هاي  گويه

ضريب آلفاي 
  کرونباخ

  ٢٢‐١  ها تميزي و نظافت جوي ‐١

٧٧٦٨/٠  ١٢  

  ٢٢‐١ ها و معابر نظافت کوچه ‐٢

  ٢٢‐١ کي منزلوجود مخزن مکانيزه زباله در نزدي ‐٣

  ٦‐١ محل قرار گرفتن و تعبيه مخازن زباله  ‐٤

  ٦‐٢ تعداد مخازن زباله در محله  ‐٥

  ٦‐٣  منزل شما فاصله نزديکترين مخزن زباله تا ‐٦
زبالـه نشـدن  انباشـت (تخليه به موقع مخازن  ‐٧

 )درآنها
٦‐٤  

  ٦‐٥ نظافت و پاکسازي مخازن ‐٨

  ٦‐٦ اف مخازننظافت محيط اطر ‐٩

  ٢٢‐١  هاي تر رضايت از عملکرد مسئول زباله ‐١٠

  ٢٢‐٢ هاي خشک رضايت از عملکرد مسئول زباله ‐١١

  ٢٣  هاي تر مراجعه به موقع مسئول زباله ‐١٢

 
الئوشماره س شاخص وجود مشارکت مردمي در ناحيه

تعداد 
 هاي  گويه

ضريب آلفاي 
  کرونباخ

  ١٤‐١ هاي ديگر ز زبالهجداکردن نان خشک ا ‐١

٨٥٩٢/٠  ١٦  
  ١٤‐٢هاي خشک و تر از يکديگر  جداسازي زباله ‐٢
هـاي مـأمورين بهداشـت در رعايت توصيه ‐٣

  ١٤‐٣  ها بندي زباله خصوص نحوه تفکيک و بسته

  ١٤‐٤هاي زباله در سـاعت بيرون گذاشتن کيسه ‐٤
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  مقرر 

  ١٤‐٥  هاي مخصوص  زباله درکيسه  ريختن ‐٥
ــه ‐٦ ــأمورين تحويــل زبال ــه م هــاي خشــک ب

  بازيافت
١٤‐٦  

ــومي و ‐٧ ــابر عمـ ــغال در معـ ــريختن آشـ نـ
 خيابانهاي شهر

١٥‐١  

  ١٥‐٢ ها  نريختن آشغال در اتوبانها و جاده ‐٨
،پـارک (سـبز   در فضـاهاي   نريختن آشـغال  ‐٩

 ). . جنگل و
١٥‐٣  

  ١٥‐٤  هاي زباله خشک درسطل نريختن نان ‐١٠

  ١٥‐٥  هاي زباله نريختن موادغذايي تر درسطل ‐١١

  ١٥‐٦  رعايت نظافت ديوارها و نماهاي شهري ‐١٢
پارکها و فضاي سبز و درختان  مراقبت از  ‐١٣
  معابر

١٥‐٧  

توصيه به اطرافيان جهت رعايـت نظافـت ‐١٤
  شهر

١٥‐٨  

  ١٥‐٩  اهميت دادن به بازيافت مواد ‐١٥

  ١٥‐١٠  هاي تر و خشک تفکيک زباله ‐١٦

  
الئوشماره س شاخص برخورداري از امکانات آموزشي

تعداد 
 هاي  گويه

ضريب آلفاي 
  کرونباخ

  ٢١‐١ هاي منتشر شده مطالعه بروشور و جزوه ‐١

٨٦٦٣/٠  ٥  

  ٢١‐٢ هاي آموزشي محلي شرکت در کالس ‐٢
شرکت در جلسـات عمـومي برگـزار شـده ‐٣

 درحسينيه شهرک 
٢١‐٣  

آموزشگران شـهرداري بـه  حضوري مراجعه ‐٤
  در منزل

٢١‐٤  

  ٢١‐٥  آموزش فرزندانتان در مدرسه ‐٥
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

  ها يافته
مشخص شد که هر چهار فرضيه پژوهش  هاي از بررسي صحت و سقم فرضيه
  . مفروض اين پژوهش قابل تأييد است

 مديريت پسماند به طور، شهرداري تهران ۲۲منطقه  ۳در ناحيه  :فرضيه يک
  . شود مي بهينه اجرا

هاي اين  بنا به داده. حاضر نشان داد فرضيه مزبور قابل تأييد است پژوهش
منطقه از وضعيت مديريت  ۳درصد شهروندان ساکن در ناحيه  ۲/۶۰، بررسي

پسماند در محل سکونت خود راضي بوده و عملکرد مديريت را موفق ارزيابي 
پسماند محل سکونت خود را تاحدي درصد نيز نحوه مديريت  ۵/۳۷. اند نموده

ارزيابي خوبي از ، به اين ترتيب اکثريت قاطع خدمات گيرندگان. اند موفق دانسته
   . مديريت پسماند اين ناحيه از شهرداري دارند

  
 ٣شاخص ارزيابي از مديريت پسماند در ناحيه پژوهش  :٢جدولپژوهش  

  از ديدگاه پاسخگويان ٢٢منطقه 
 درصد نيفراوا  نوع مديريت

 ٢/٦٠ ٥٣ موفق
 ٥/٣٧ ٣٣ تاحدي موفق
 ٣/٢ ٢ ناموفق
 ١٠٠ ٨٨ جمع

  مورد ١٨= بدون پاسخ 
  

از امكانات آموزشي مناسب جهت  ۲۲منطقه  ۳شهرداري ناحيه  :فرضيه دو
  . باشد پياده سازي مديريت پسماند برخوردار مي

ئه شده مندي پاسخگويان از امکانات آموزشي ارا شاخص ميزان بهرهپژوهش  
متغيري که معرف برخورداري  ۵شان با استفاده از مجموع  در منطقه سکونت

ساکنان ناحيه از پنج تسهيل آموزشي فراهم شده براي افزايش آگاهي ساکنان 
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

هاي خانگي خود و تحويل آنها به مأمورين  آوري زباله منطقه در زمينه نحوه جمع
  . ساخته شده است، آوري زباله بود جمع
منعکس  ۲‐۶‐۴نتايج حاصل از شاخص مزبور در جدول شماره ش پژوه 

درصد  ۹/۵۰مندي  شود ميزان بهره همانطور که مشاهده مي. شده است
به . درصد کم است ۴/۲۶درصد متوسط و  ۶/۲۲، پاسخگويان از اين امکانات زياد

آگاهي و ، ي شهرداري عبارت ديگر بيش از پنجاه درصد ساکنان اين ناحيه
از طريق امکانات آموزشي ايجاد ، خود در زمينه بازيافت و کمپوستاطالعات 

  . اند شده توسط شهرداري ناحيه به دست آورده
از  ۲۲منطقه  ۳توان گفت شهرداري ناحيه  با توجه به اين يافته ميپژوهش  

نظر امکانات آموزشي بازيافت و کمپوست زباله نيز از وضعيت نسبتاً مطلوبي 
  . باشد مي نيز قابل تأييدپژوهش  ضيه شماره دو اينبرخوردار است و فر

  
مندي پاسخگويان از امکانات آموزشي ارائه شده در  ميزان بهرهپژوهش  ٣:جدول

  ناحيه محل سکونت
 درصد فراواني  مندي ميزان بهره
 ٩/٥٠ ٥٤ زياد
 ٦/٢٢ ٢٤ متوسط
 ٤/٢٦ ٢٨ کم
 ١٠٠ ١٠٦ جمع

  
سازي مديريت پسماند در ناحيه  مردمي جهت پيادههاي  مشاركت :فرضيه سه

   .باشد مطلوب مي، شهرداري تهران ۲۲منطقه  ۳
شاخص مشارکت ، توضيح داده شدپژوهش  همانطور که در فصل روش

با استفاده از ، پاسخگويان در زمينه ساماندهي پسماندها و رعايت نظافت شهري
ايت امور رع(جمع متغيرهايي که معرف مشارکت پاسخگويان در سطح فردي 

ساخته ) مشارکت جمعي(و مشارکت خانواده آنان ) شده توسط خود پاسخگويان
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

نشان داده شده و مؤيد  ۳‐۶‐۴توزيع فراواني اين شاخص در جدول . شده است
  . آن است در حدود دوسوم پاسخگويان مشارکت زيادي در اين زمينه دارند

شهيد درصد ساکنان شهرک  ۵/۷۲هاي به دست آمده  طبق دادهپژوهش  
آوري پسماندها و رعايت بهداشت محيط  خرازي مشارکت زيادي در زمينه جمع

. درصد آنان در حد متوسط است ۵/۲۴اين ميزان در ميان . زيست خود دارند
  . درصد پاسخگويان مشارکت کمي در اين زمينه دارند ۹/۲فقط 

مبني بر وجود مشارکت مردمي پژوهش  توان گفت؛ فرضيه سوم بنابراين مي
  . باشد قابل تأييد مي ۲۲منطقه  ۳در ناحيه 

  
آوري پسماندها و  شاخص ميزان مشارکت پاسخگويان در امر جمع: ٤جدول

  نظافت شهري
 درصد فراواني  ميزان مشارکت

 ٥/٧٢ ٧٤ زياد
 ٥/٢٤ ٢٥ متوسط
 ٩/٢ ٣ کم
 ١٠٠ ١٠٢ جمع

  مورد ٤= بدون پاسخ 
  

كانات تكنولوژيكي و فني از ام ۲۲منطقه  ۳شهرداري ناحيه  :فرضيه چهار
   .باشد مناسبي جهت پياده سازي مديريت پسماند برخوردار مي

آيا «: ايم از پاسخگويان پرسيدهپژوهش  به منظور سنجش چهارمين فرضيه
هاي خشک و تر در محله  امکانات فني الزم جهت اجراي طرح جداسازي زباله

نفر پاسخ  ٣لي و فقط پاسخگو پاسخ ب ١٠٦نفر از جمع  ١٠٣» شما وجود دارد؟
درصد  ٢/٩٧اکثريت قريب به اتفاق پاسخگويان يا ، به عبارت ديگر. اند خير داده

. اند  آنان برخورداري منطقه از امکانات فني و تکنولوژيکي مناسب را تأييد کرده
  . بنابراين فرضيه چهارم پژوهش نيز قابل تأييد است
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

از امکانات  ٢٢منطقه  ٣يه ميزان برخورداري ناحپژوهش  :٥جدولپژوهش  
  سازي مديريت پسماند  تکنولوژيکي و فني مناسب جهت پياده

 درصد فراواني  ميزان برخورداري 
 ٢/٩٧ ١٠٣ بلي
 ٨/٢ ٣ خير
 ١٠٠ ١٠٦ جمع

  
  و ديگر متغيرها پژوهش  هاي روابط بين فرضيه 

حاضر يک پژوهش پيمايشي توصيفي بوده و از مدل علي برخوردار  پژوهش
با اين حال به منظور کنکاش و جستجو در زمينه روابط آماري موجود . تنيس

هاي آماري معتبر استفاده کرده و در مواردي  از آزمون پژوهش، بين متغيرهاي 
، مشاهده شده است) درصد ۹۵در سطح اطمينان (که رابطه معناداري بين آنها 

  . اند گزارش شده، افزار استخراج و در زير نتايج حاصله از نرم
  

و شاخص مديريت موفق پسماند پژوهش  رابطه بين متغيرهاي مستقل 
  ۲۲منطقه  ۳در ناحيه 

شان با تعدادي از  ارزيابي پاسخگويان از مديريت پسماند در ناحيه سکونت
روابط آماري مشاهده شده . رابطه همبستگي معناداري داردپژوهش  متغيرهاي

  :بدين شرح است
رسيدگي به «لکرد شهرداري ناحيه در زمينه ارزيابي پاسخگويان از عم

رسيدگي به فضاي سبز پارکها و «، »فضاي سبز بلوارها و حاشيه خيابانها
با » آميزي جداول  رنگ«و » روها رسيدگي به کف پوش معابر و پياده«، »بوستانها

اين . شاخص مديريت موفق پسماند رابطه همبستگي مستقيم و معناداري دارد
ناست که پاسخگوياني که ارزيابي بهتري از عملکرد شهرداري رابطه بدين مع
تر ارزيابي  مديريت پسماند ناحيه را نيز موفق، هاي مزبور داشتند ناحيه در زمينه

  . اند نموده
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

آوري  طرح جمع«رضايت از عملکرد شهردراي تهران در خصوص 
و  رابطه همبستگي مستقيم، با شاخص مديريت موفق پسماند»مکانيزه زباله
در واقع با افزايش رضايت از عملکرد شهرداري تهران در اين . معناداري دارد

  . است  زمينه رضايت از مديريت پسماند ناحيه نيز افزايش يافته
، »هاي مأمورين بهداشت رعايت توصيه«پاسخگوياني که در موارد 

ي ها ريختن زباله در کيسه«، »هاي زباله در ساعت مقرر بيرون گذاشتن کيسه«
فضاي سبز و ، ها اتوبانها و جاده، نريختن آشغال در معابر عمومي«و » مخصوص
ارزيابي بهتري از مديريت موفق پسماند ناحيه ، مشارکت بيشتري دارند، پارکها
اهميت دادن به بازيافت (چنين با افزايش مشارکت در بازيافت مواد  هم. اند نموده

ت از مديريت پسماند ناحيه نيز رضاي) هاي خشک و تر زباله و تفکيک زباله
دهد رابطه بين  هاي مندرج در جدول نشان مي همانطور که آماره. يابد افزايش مي

  . مستقيم و مثبت است، متغيرهاي مذکور
هاي مردمي نيز با شاخص  الزم به ذکر است شاخص کلي مشارکت
ه ب. مستقيم و مثبتي دارد، مديريت موفق پسماند رابطه همبستگي معنادار

در مجموع اين روابط . يابد ديگري نيز افزايش مي، عبارت ديگر با افزايش يکي
مشارکت در امور ، دهد با افزايش رضايت از عملکرد و مديريت پسماند نشان مي

  . يابد مربوطه نيز افزايش مي
عملکرد شهرداري «و » عملکرد شهرداري تهران«رضايت پاسخگويان از 

. يت موفق پسماند رابطه همبستگي معناداري داردبا  مدير» منطقه بيست و دو
هاي موجود حاکي از آن است که با افزايش رضايت پاسخگويان از عملکرد  آماره

رضايت از شهرداري کل و منطقه نيز افزايش يافته ، مديريت پسماند در ناحيه
الزم به ذکر است شاخص مديريت پسماند برحسب متغيرهاي مشخصات . است

  . يان تفاوت معنادار و رابطه همبستگي نداشته استفردي پاسخگو
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

زمون همبستگي پيرسون بين شاخص مديريت موفق پسماند در ناحيه : ۶ جدول
  و ديگر متغيرهاي تحقيق

   ضريب متغيرهاي تحقيق
همبستگي

  سطح
  تعداد  داري معني 

  ٨٧  ٠٠٢/٠  ٣٢٥/٠  رسيدگي به فضاي سبزبلوارها و حاشيه خيابانها

  ٨٨  ٠٢٥/٠  ٢٤٠/٠  ه فضاي سبز پارکها و بوستانهارسيدگي ب

  ٨٨  ٠١٤/٠  ٢٦١/٠  روها رسيدگي به کف پوش معابر و پياده

  ٨٨  ٠١٢/٠  ٢٦٨/٠  رنگ آميزي جداول

  ٨٢  ٠٣١/٠  ٢٣٨/٠ آوري مکانيزه زباله  موفقيت شهرداري تهران در طرح جمع

  ٨٧  ٠٠٥/٠  ٢٩٩/٠  هاي مأمورين بهداشت مشارکت در رعايت توصيه

  ٨٨  ٠٣٠/٠  ٢٣١/٠  هاي زباله در ساعت مقرر رون گذاشتن کيسهبي

  ٨٨  ٠٠٠/٠  ٣٦٨/٠  هاي مخصوص ريختن زباله در کيسه

  ٨٨  ٠٠٢/٠  ٣٢٧/٠  نريختن آشغال در معابر عمومي

  ٨٨  ٠٠٠/٠  ٣٨٩/٠  ها نريختن آشغال در اتوبانها و جاده

  ٨٨  ٠٣٧/٠  ٢٢٣/٠  نريختن آشغال در فضاي سبز و پارکها

  ٨٨  ٠٠٥/٠  ٢٩٩/٠  هاي زباله د غذايي تر در سطلنريختن موا

  ٨٧  ٠٢٢/٠  ٢٤٦/٠  اهميت دادن به بازيافت زباله

  ٨٧  ٠١٤/٠  ٢٦٣/٠  هاي خشک و تر تفکيک زباله

  ٨٧  ٠١٢/٠  ٢٦٨/٠  رضايت از عملکرد شهرداري تهران

  ٨٧  ٠١٨/٠  ٢٥٤/٠  رضايت از عملکرد شهرداري منطقه

  ٨٦  ٠٠١/٠  ٣٥٠/٠  نظافت شهريآوري پسماندها و  شاخص مشارکت در جمع
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

و شاخص ميزان مشارکت پژوهش  رابطه بين متغيرهاي مستقل 
  پاسخگويان

 از بررسي رابطه بين شاخص ميزان مشارکت پاسخگويان و ديگر متغيرهاي 
مشخص شد که اين شاخص با متغيرهاي مندرج در جداول زير رابطه  پژوهش،

  :تاين روابط بدين شرح اس. همبستگي دارد
مدت سکونت آنان در شهرک شهيد خرازي و ، بين سن پاسخگويانپژوهش  

در خصوص آموزش مسايل (مندي آنان از امکانات آموزشي ارائه شده  ميزان بهره
به . رابطه همبستگي مستقيم و مثبت وجود دارد) مربوط به بازيافت و پسماند

ربوط به بازيافت زباله ميزان مشارکت در امور م، طوري که با افزايش اين متغيرها
به عبارت ديگر پاسخگوياني که سن . و نظافت شهري نيز افزايش يافته است

ها و  مدت زمان بيشتري در شهرک ساکن هستند و از برنامه، اند بيشتري داشته
مشارکت بيشتري ، اند هاي آموزشي شهرداري ناحيه بيشتر برخوردار شده فعاليت

  . اند تهدر امور بازيافت و پسماند داش
بين شاخص ميزان مشارکت  ۷شماره طبق نتايج منعکس شده در جدول 

پاسخگويان و ارزيابي آنان از وضعيت نظافت مخازن مکانيزه زباله، نظافت محيط 
پاسخگوياني که مشارکت بيشتري . اطراف مخازن نيز رابطه معناداري وجود دارد

نيز ارزيابي بهتري ) وردر دو زمينه مذک(اند از وضعيت مخازن زباله  داشته
  . اند نموده
  

مردمي و ديگر   آزمون همبستگي پيرسون بين شاخص مشارکت: ۷جدول
  پژوهشمتغيرهاي 

  تعداد داري سطح معني ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق
  ٨٧  ٠١٦/٠  ٢٤٠/٠  سن 

  ٨٨  ٠٠٥/٠  ٢٧٧/٠  مدت سکونت در شهرک

  ١٠٢  ٠٠١/٠  ٣٢٤  مندي از امکانات آموزشي شاخص بهره
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

پاسخگويان و   زمون همبستگي اسپيرمن بين شاخص ميزان مشارکت:٨جدول
  ديگر متغيرهاي تحقيق

ضريب  متغيرهاي تحقيق
همبستگي

سطح 
تعدادداري معني

 ١٠٠  ٠٠٩/٠  ٢٦١/٠  ارزيابي از وضعيت نظافت و پاکسازي مخازن
 ١٠٢  ٠٤٤/٠  ٢٠٠/٠  نظافت محيط اطراف مخازن
 ١٠٢  ٠٠١/٠  ٣١٩/٠  باله در مشارکت مردمنقش عامل امکانات تفکيک ز

 ١٠٢  ٠١٩/٠  ٢٣٣/٠  نقش عامل عالقه شهروندان به محيط زيست 
 ١٠٢  ٠٤٢/٠  ٢٠٢/٠  مندي از روش مراجعه حضوري آموزشگران  بهره

  ٩٩  ٠٠١/٠  ٣٤٢/٠  هاي تر رضايت از عملکرد مسئول زباله
  ٩٤  ٠٠٠/٠  ٤٣٨/٠  هاي خشک رضايت از عملکرد مسئول زباله

 ١٠٠  ٠٠٣/٠  ٢٩١/٠  يت از عملکرد شهرداري تهرانرضا
 ١٠١  ٠٠٠/٠  ٣٥٧/٠  رضايت از عملکرد شهرداري منطقه
 ١٠١  ٠٠٤/٠  ٢٨٢/٠  رضايت از عملکرد شهرداري ناحيه

  
در اختيار گذاشتن امکانات الزم «چنين پاسخگوياني که معتقدند عوامل  هم

» شان محيط زيست مندي خود شهروندان به حفظ عالقه«و » جهت تفکيک زباله
نقش بسزايي در افزايش مشارکت مردم در امور بازيافت دارد، خودشان نيز در 

هاي حضوري  مندي از آموزش با افزايش بهره. اند اين امر مشارکت بيشتري داشته
. ، ميزان مشارکت نيز افزايش يافته است۳و چهره به چهره شهرداري ناحيه 

ها  دين معني است که اين گونه آموزشرابطه همبستگي بين اين دو متغير ب
  . نقش بيشتري در باالبردن مشارکت شهروندان دارد

از جمله متغيرهاي ديگري که در مشارکت پاسخگويان تأثير پژوهش  
همانطور . اند، رضامندي از عملکرد شهرداري در سطوح خرد و کالن است داشته

در (هاي تر  ل زبالهبينيم پاسخگوياني که از عملکرد مسئو که در جدول مي
، عملکرد شهرداري تهران، عملکرد شهرداري منطقه و عملکرد )شان شهرک

اند، در امور مربوط به بازيافت و رعايت  شهرداري ناحيه رضايت بيشتري داشته
اين يافته حاکي از تأثير عامل رضايت . نظافت شهري نيز مشارکت باالتري دارند

  . در جلب مشارکت است
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

مندي از امکانات  و شاخص بهرهپژوهش  تغيرهاي مستقلرابطه بين م
  آموزشي

تنها متغيري که ، اي هستند در ميان متغيرهايي که در سطح سنجش فاصله
مندي پاسخگويان از امکانات آموزشي رابطه همبستگي معناداري  با شاخص بهره

رابطه . شاخص مشارکت پاسخگويان در امور بازيافت و نظافت شهري است، دارد
تأييد ) درصد ۹/۹۹با اطمينان ( ۰۲۱/۰بين اين دو متغير که در سطح معناداري 

بنابراين هر چه برخورداري از امکانات آموزشي . شده نيز مستقيم و مثبت است
  . مشارکت نيز بيشتر شده است، افزايش يافته

  
مندي از امکانات آموزشي و  آزمون همبستگي پيرسون بين شاخص بهره:٩جدول

  غيرهاي تحقيقديگر مت

ضريب  متغيرهاي تحقيق
 همبستگي

سطح 
 تعداد  داري معني

  ١٠٢  ٠٢١/٠  ٢٢٨/٠  شاخص ميزان مشارکت پاسخگويان

  
برگزاري «دهد پاسخگوياني که معتقدند عوامل  هاي جدول نيز نشان مي يافته

نقش مؤثرتري در » تشويق شهروندان«و » هاي حضوري جلسات محلي و آموزش
از امکانات آموزشي ارائه شده در ناحيه نيز ، ردمي دارندهاي م جلب مشارکت

هاي عرضه  توان نتيجه گرفت دريافت آموزش بنابراين مي. اند مند شده بيشتر بهره
شده به ساکنان ناحيه منجر به اعتقاد بيشتر آنان به نقش دو عامل مزبور در 

  . اند هاي مردم داشته  جلب مشارکت
، آن که پاسخگوياني که از امکانات آموزشي نکته قابل توجه ديگرپژوهش  

هاي زباله در ساعت  بيرون گذاشتن کيسه«در امور ، اند بيشتر استفاده کرده
توصيه به اطرافيان جهت «، »نريختن مواد غذايي تر در سطل زباله«، »مقرر

هاي  تفکيک زباله«و » اهميت دادن به بازيافت زباله«، »رعايت نظافت شهر
  . اند مشارکت بيشتري داشته نيز» خشک و تر
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

مندي از  آزمون همبستگي اسپيرمن بين شاخص بهرهپژوهش  ١٠جدولپژوهش 
  امکانات آموزشي و ديگر متغيرهاي تحقيق

ضريب  متغيرهاي تحقيق
 همبستگي

سطح 
 تعداد داري معني

هاي چهره  نقش عامل برگزاري جلسات محلي و آموزش
  در جلب مشارکت مردمي به چهره

١٠٢  ٠٢١/٠  ٢٢٨/٠  

  ١٠٣  ٠٢٦/٠  ٢٢٠/٠  نقش عامل تشويق شهروندان در جلب مشارکت مردمي

  ١٠٤  ٠٠٢/٠  ٣٠١/٠  هاي زباله در ساعت مقرر بيرون گذاشتن کيسه

  ١٠٤  ٠٠٥/٠  ٢٧١/٠  هاي زباله نريختن مواد غذايي تر در سطل

  ١٠٣  ٠١٣/٠  ٢٤٥/٠  توصيه به اطرافيان جهت رعايت نظافت شهر

  ١٠٣  ٠٢٠/٠  ٢٢٩/٠  افت زبالهاهمت دادن به بازي

  ١٠٣  ٠٠١/٠  ٣٢٢/٠  هاي تر و خشک تفکيک زباله

  ١٠٦  ٠٠٣/٠  ٣٦٩/٠  آشنايي با مزاياي دستگاه کمپوست

  ١٠١  ٠١٤/٠  ٢٤٣/٠  هاي تر رضايت از عملکرد مسئول زباله

  ١٠٤  ٠٣٤/٠  ٢٠٨/٠  رضايت از عملکرد شهرداري ناحيه

  
نات آموزشي ارائه شده از سوي مطلب ديگر آن که برخورداري بيشتر از امکا

ناحيه منجر به آشنايي بيشتر پاسخگويان با دستگاه کمپوست و مزاياي آن شده 
  . به طوري که بين اين دو متغير رابطه همبستگي معناداري وجود دارد. است

در آخر اين که، با افزايش برخورداري از امکانات آموزشي موجود در ناحيه، 
نيز  ۳چنين مديريت شهرداري ناحيه  هاي تر و هم زباله رضايت از عملکرد مسئول

  . افزايش يافته است
پاسخگوياني که ارزيابي  ‐  :نيز نشان دادپژوهش  بررسي روابط بين متغيرهاي

رسيدگي به فضاي سبز پارکها «هاي  بهتري از عملکرد شهرداري ناحيه در زمينه
» آميزي جداول  رنگ«و » وهار رسيدگي به کف پوش معابر و پياده«، »و بوستانها
  . اند تر ارزيابي نموده مديريت پسماند ناحيه را نيز موفق، داشتند
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

آوري  طرح جمع«با افزايش رضايت از عملکرد شهرداري تهران در زمينه  ‐
  . است  رضايت از مديريت پسماند ناحيه نيز افزايش يافته، »مکانيزه زباله

بيرون «، »هاي مأمورين بهداشت وصيهرعايت ت«پاسخگوياني که در موارد  ‐
هاي  ريختن زباله در کيسه«، »هاي زباله در ساعت مقرر گذاشتن کيسه

فضاهاي سبز و ، ها اتوبانها و جاده، نريختن آشغال در معابر عمومي«و » مخصوص
از مديريت موفق پسماند ناحيه نيز ارزيابي ، مشارکت بيشتري دارند» پارکها

اهميت دادن به (چنين با افزايش مشارکت در بازيافت مواد  هم. اند بهتري نموده
رضايت از مديريت پسماند ناحيه ) هاي خشک و تر بازيافت زباله و تفکيک زباله

دهد با افزايش رضايت از  اين روابط نشان مي، در مجموع. يابد نيز افزايش مي
افزايش مشارکت مردم در امور مربوطه نيز ، عملکرد و مديريت پسماند ناحيه

  . يابد مي
عملکرد «ارزيابي ، با افزايش رضامندي از عملکرد مديريت پسماند ناحيه ‐

تر شده و در  مثبت» عملکرد شهرداري منطقه بيست و دو«و » شهرداري تهران
  . واقع رضايت از شهرداري کل و منطقه نيز افزايش يافته است

تري در شهرک مدت زمان بيش، اند پاسخگوياني که سن بيشتري داشته ‐
هاي آموزشي شهرداري ناحيه بيشتر  ها و فعاليت و از برنامه، ساکن هستند
در امور مربوط به نظافت شهري و بازيافت زباله نيز مشارکت ، اند برخوردار شده
  . اند بيشتري داشته

از وضعيت ، اند پاسخگوياني که مشارکت بيشتري در امور بازيافت داشته ‐
چنين  هم. اند محيط اطراف آنها نيز ارزيابي بهتري نموده نظافت مخازن زباله و

در اختيار گذاشتن امکانات الزم جهت تفکيک «: پاسخگوياني که معتقدند عوامل
نقش بسزايي » شان مندي خود شهروندان به حفظ محيط زيست عالقه«و » زباله

 خودشان هم در اين امور، در افزايش مشارکت مردم در امور بازيافت دارد
  . اند مشارکت بيشتري داشته

هاي چهره به چهره  آموزش، يکي ديگر از عوامل مؤثر در افزايش مشارکت ‐
حضوري و   مندي از خدمت آموزش دهد با افزايش بهره نتايج نشان مي. است
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

، به ساکنان شهرک عرضه شده ۳ي  چهره به چهره که توسط شهرداري ناحيه
   .ميزان مشارکت هم افزايش يافته است

نقش مهمي در ) در سطوح خرد و کالن(رضامندي از عملکرد شهرداري  ‐
در (هاي تر  پاسخگوياني که از عملکرد مسئول زباله. باال بردن مشارکت دارد

عملکرد شهرداري منطقه و عملکرد ، عملکرد شهرداري تهران، )شان شهرک
فت و رعايت در امور مربوط به بازيا، اند شهرداري ناحيه رضايت بيشتري داشته
اين يافته حاکي از تأثير عامل رضايت . نظافت شهري نيز مشارکت بيشتري دارند

  . در جلب مشارکت است
نشان داد که بين مشارکت پاسخگويان و پژوهش  نتايج، از منظري ديگر ‐

به عبارت . برخورداري آنها از امکانات آموزشي نيز رابطه معناداري وجود دارد
مشارکت نيز بيشتر ، ري از امکانات آموزشي افزايش يافتهديگر هر چه برخوردا

  . شده است
منجر به ، هاي عرضه شده به ساکنان ناحيه نکته ديگر آن که؛ دريافت آموزش ‐

هاي  برگزاري جلسات محلي و آموزش«اعتقاد بيشتر آنان به نقش عوامل 
ا که چر. هاي مردم شده است  در جلب مشارکت» تشويق شهروندان«و » حضوري

پاسخگوياني که معتقدند دو عامل مزبور نقش  پژوهش، هاي  براساس يافته
از امکانات آموزشي ارائه شده در ، هاي مردمي دارند مؤثرتري در جلب مشارکت

  . اند مند شده ناحيه نيز بيشتر بهره
در امور ، اند بيشتر استفاده کرده، چنين پاسخگوياني که از امکانات آموزشي هم ‐
نريختن مواد غذايي تر در «، »هاي زباله در ساعت مقرر گذاشتن کيسه بيرون«

اهميت دادن به «، »توصيه به اطرافيان جهت رعايت نظافت شهر«، »سطل زباله
. اند نيز مشارکت بيشتري داشته» هاي خشک و تر تفکيک زباله«و » بازيافت زباله

تر پاسخگويان با برخورداري بيشتر از امکانات آموزشي منجر به آشنايي بيش
  . دستگاه کمپوست و مزاياي آن نيز شده است

، با افزايش برخورداري از امکانات آموزشي موجود در ناحيه، گفتني است ‐
نيز  ۳چنين مديريت شهرداري ناحيه  هاي تر و هم رضايت از عملکرد مسئول زباله

         . افزايش يافته است
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  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

  نتيجه گيري 
 ۷۰روندان در شهر تهران اجتناب ناپذير است و تر توسط شه توليد زباله 

و حمل ونقل  آوري جمعدهد از مرحله توليد تا  مي زباله شهر را تشکيل درصد
زماني را بايد در نظر گرفت که اين توليدات در مکاني که توسط شهرداري در 

اين انباشتگي باعث ايجاد انواع و اقسام . شود انباشته گردند مي نظر گرفته
گردد و زمينه را براي حضور  مي توليد شيرابه و تجمع جانوران موذي، بهاميکرو

سازد اين پژوهش با توجه  مي باشند را فراهم مي افرادي که موسوم به زباله دزدان
که اثر گذاري مستقيم بر (به بررسي جميع جهات مرتبط با مديريت پسماند 

وست که همخواني با تر و وارد کردن آن به پروسه کودهاي کمپ  حذف زباله
به هدف آرماني که همانا کمک به سالم سازي و زيبا سازي شهر ) طبيعت دارد

  . باشد دست يافته است مي تهران با حذف زباله تر
، همچنين اثرات امکانات آموزشي که شامل آموزشهاي چهره به چهره

ن در اطالع رساني به دانش آموزا، توزيع بروشور، سخنراني در مسجد و حسينيه
مورد ... آموزش نحوه چگونگي کار دستگاه کمپوستر براي اعضا خانواده و، مدارس

بررسي قرار گرفته که همگي اينها بر افزايش ميزان مشارکت مردم در اجراي 
با توجه  ۲۲منطقه  ۳ناحيه . پياده سازي مديريت پسماند تأثير مثبت داشته اند

ي تهران است که مجهز به دستگاه ناحيه شهردار ۱۲۳به اينکه تنها ناحيه از 
در شهرک شهيد اي  کمپوسترمي باشد و در اين زمينه اطالع رساني گسترده

خرازي ارائه شده و آموزشهاي الزم جهت همکاري نيز ارائه گشته است 
با تمام . باشد مي خوشبختانه به امکانات به روز تکنولوژيکي و فني نيز مجهز

ليه همکاران خدمات شهري و بازيافت منطقه و اقدامات فوق الذکر و همکاري ک
 ۳منجر به پياده سازي مديريت پسماند در شهرک شهيد خرازي ناحيه ، ناحيه

  . شهرداري تهران گشته است ۲۲منطقه 
ال ئودر س. فرعي مطرح گرديد سئوال ۴ال اصلي و ئوس ۱در اين پژوهش 

، ظ امکانات آموزشيرا از لحا ۲۲منطقه  ۳اصلي که برخورداري شهرداري ناحيه 
تکنولوژيکي و فني و مشارکتهاي مردمي در پياده سازي مديريت پسماند در 
 شهرک شهيد خرازي مورد ارزيابي قرار داده است با نظرسنجي از مردم و
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

مورد نظر پاسخ داده و دارا بودن کليه امکانات  سئوالبه عمل آمده به پژوهش 
  . است مذکور مورد تأييد پاسخگويان قرار گرفته

فرعي نيز عالوه بر اين که تک تک امکانات فوق الذکر اشاره شده  سئواالتدر 
قرار گرفته است نحوه بهينه اجرا شدن مديريت پسماند در اين  سئوالو مورد 

نيز پاسخ الزم نيز ارائه شده  سئوالناحيه مورد ارزيابي قرار گرفته که به اين 
  . است
  

  پژوهشپيشنهادات 
o نکار بخش خصوصي جهت توليد و نصب دستگاه کمپوستر حمايت از پيما

 ؛در ساير نواحي شهر تهران
o هاي مسکن به مکان يابي و تعبيه دستگاه  الزام انبوه سازان و تعاوني

د الزامات آن در پروانه کمپوستر در ساختمانهاي در حال احداث با قي
 ساختماني؛

o ؛مسکوني خود آموزش شهروندان به اجراي طرح ورمي کمپوست در منازل  
o مشارکت دادن مردم در سود حاصله از تعبيه دستگاه کمپوستر که باعث 

 ؛و دفع پسماندهاي ترکاهش يابد آوري جمعشود هزينه  مي
o  اهدا جوايز به شهرونداني که بيشترين مشارکت را در اجراي پياده سازي

  ؛اند طرح مديريت پسماند داشته
o  کمپوست حاصل از دستگاه کمپوستر ايجاد و توسعه بازار براي فروش کود

در ميزان افزايش مشارکت مردم و توفيق در ادامه اجراي آن مؤثر خواهد 
بود که نيازمند تشويق و حمايت شهرداري منطقه و ناحيه از اين اقدام مؤثر 

  ؛خواهد بود
o  اشاعه فرهنگ تفکيک زباله در مبدأ توأمان با آموزش نحوه ي توليد کود

  ؛محالت شهر تهران کمپوست در سراسر
o اطالع رساني و آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از ، فرهنگ سازي

مدارس راهنمايي و دبيرستانها با کمک آموزش و پرورش و ، دبستانها
نهادهاي مردمي همانند شوراياران و نخبگان محلي به منظور آگاهي عامه 
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  دومسال 
  چهارمره شما

 ١٣٨٩ زمستان

، زيست محيطي ،نسبت به اهميت تفکيک زباله از مبدأ و فوائد بهداشتي
اقتصادي بازيافت و توليد کود کمپوست و تشويق آنان به منظور مشارکت 

 ؛فعال در اين امر مهم
o  نظارت دائم به کود کمپوست توليدي توسط مراکز بهداشتي و آناليز کردن

 ؛آن به صورت دائمي
o  تالش در جهت ادامه طرح توليد کمپوست تا ايجاد کمپوست مايع که

  ؛رفه استبسيار مقرون به ص
o مواد زائد از شهرونداني که بي رويه زباله توليد  آوري جمعهاي  اخذ هزينه

کرده و در عوض ارائه پاداشهاي مختلف به کساني که با طرح تفکيک زباله 
هاي تر جهت تبديل به کود کمپوست بيشترين  از مبدأ و تحويل زباله

 ؛همکاري را دارند
o راي طرح توليد کمپوست در مبدأ مطالعه در خصوص نواحي که آمادگي اج

 ؛را دارند و ايجاد ايستگاههاي متحد الشکل در اين نواحي
o اساتيد و قشرهاي مردمي ، جهت بازديدهاي مختلف دانشجويان ريزي برنامه

منطقه   ۳عالقمند از اجراي طرح توليد کود کمپوست در مبدأ در ناحيه 
۲۲. 

  
  و ماخذ منابع
اصول مهندسي ( مديريت مواد زائد جامد). ۱۳۷۰( .چوبانو گلوس، جرج )١

محمد علي عبدلي، سازمان :جلد سوم، ترجمه) و مباحث مديريتي
  يافت و تبديل مواد شهرداري تهرانباز

بررسي ). ۱۳۸۵(. سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران )۲
 وضعيت موجود مديريت پسماند شهر تهران

فصلنامه آماري ). ۱۳۸۷(. رانسازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري ته )۳
 ۸۶پائيز و تابستان 

 کاهش توليد زباله). ۱۳۸۶( .سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران )۴
  .)شهر جهان ۱۰تجربه (
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

، انتشارات سازمان مديريت شهري). ۱۳۷۳( .سعادتي، مجيد )۵
 . هاي کشور ها و دهياري شهرداري

آوري  نقش فن )١٣٨٦( .صالحي اميري، سيد رضا  و حيدري زاده، الهه )٦
، پژوهشنامه اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشي و توسعه فرهنگي

ها و ابزارهاي نوين، تهران، پژوهشکده تحقيقات  روش :آموزش و پرورش
  ١٣٨٦، زمستان١٥استراتژيک، شماره 

هاي  چالش. )١٣٨٩. (صالحي اميري، سيدرضا و فرزانه چاوش باشي )٧
ريزي شهري  نامه مديريت و برنامه ش، پژوهايران در شهرنشيني فرهنگي

   .، تهران پژوهشکده تحقيقات استراتژيک)٣(
انتشارات  .بازيافت مواد زايد جامد شهري). ۱۳۸۴(. عبدلي، محمد علي )۸

 .دانشگاه تهران
نشر سازمان  .مشارکت در امور شهرها. )۱۳۷۹(. علوي تبار، عليرضا )٩

   .ها، چاپ اول، تهران شهرداري
 .شناسي و نظريه اجتماعي سياست، جامعه. )۱۳۷۷( .گيدنز، آنتوني )١٠

  .نشر ني: ترجمه منوچهر صبوري، تهران
 .  ١٦١شماره  .١٣٨٤ .ماه نامه  تدبير ).١٣٨٤. (هداوند، سعيد )١١
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