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 .پسماند خانگی بر مدیریتکید أتأثیر عوامل  اجتماعی اقتصادي در مشارکت شهروندان با ت

  نمونه موردي  شهر گرگان
  

  3، مریم حیدري2، مهدي ثقفی*1یونس غالمی
  استادیار گروه جغرافیا واکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران1

  دانشگاه پیام نور واحد بیرجند، بیرجند، ایران استادیار گروه جغرافیاي طبیعی2
  ریزي شهري ارشد جغرافیا و برنامه کارشناسی3

 11/11/95؛ تاریخ پذیرش:  14/2/95تاریخ دریافت: 
  چکیده 

 جمعیـت، روزافزون رشد به توجه با که است شهري جامد پسماندهاي انبوه تولید ،محیطی یستز مهم مشکالت از یکی امروزه
 در زبالـه تـن هـا میلیون تولیـد شـاهد شهروندان بین در گرایی مصرف صعودي روند مصرفی، کاالهاي و محصوالت تنوع و افزایش

یکـی از  اسـت افـزایش بـه رو نیز گرگان شهر در آن با مطابق و ما کشور در خانگی پسماند سرانه بنابراین است ،هستیم کشورمان
با توجـه هاي مدیریت پسماند با مشارکت شهروندان است که هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر این مشارکت است راه

 .هسـت يا توسـعه–هدف و ماهیت کاربردي  و ازنظرتحلیلی  –توصیفی  روش پژوهش یموردبررس يهاعاملبه ماهیت موضوع و 
 مشـتمل بـر جمعیتـی حـدود موردمطالعـهنـواحی کـه  شهر گرگان اسـت گانه سهمناطق  جامعه آماري این پژوهش سه ناحیه از

مناطق شهر خانوارهاي ساکن در نفر از  382و حجم نمونه  يا خوشه یريگ نمونهروش  .استخانوار  48751تعداد  و نفر 165752
.در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل مختلف در میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسـماند پرداختـه گرگان است

 که مشارکت شهروندان نـواحی مختلـف شـهر گرگـان در مـدیریت پسـماند خـانگی تفـاوت دهد یمشود، نتایج این تحقیق نشان 
همچنـین بـین ؛ هسـتندمردمـی در مـدیریت پسـماند متفـاوت مشـارکت  ازنظـردارد و منطقه دو با منطقه سه و یک  داري معنا

جنسـیت، سـن و سـطح سـواد در ، عالوه بـراین متغیرهاي پایگاه اجتماعی و اقتصادي و مدیریت پسماند خانگی رابطه وجود دارد
  میزان مشارکت نقش داشته است.

  
  Amos مدیریت پسماند، مشارکت،پایگاه اجتماعی و اقتصادي، گرگان،: کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

 تولیـد ،محیطی زیست مهم از مشکالت یکی امروزه
 روزافزون رشد به توجه با ، است جامد پسماندهاي انبوه

 مصرفی، کاالهاي و تنوع محصوالت و افزایش جمعیت،
دان، ـشهرون بین در گرایی مصرف فرهنگ صعودي روند

 هسـتیم (عمرانــی، زبالـه تـن هـا میلیون تولیـد شـاهد
ــع). 45 :1389 ــب  درواق ــزایش تخری ــت محیطاف  زیس

 زمـان همهاي تولیدي و مصـرفی  ناشی از وجود فعالیت
). 2010، 2(اطلـس اکولـوژيبا توسعه شهرنشینی است 

در سیاره ما بـا  محیطی زیست، مشکالت 1980از سال 

                                                             
  yonesgholami@ymail.com  نویسنده مسئول:*

2. Ecological  Footprint Atlas 

ــدن،  ــنعتی ش ــت، ص ــزایش جمعی ــرفتن اف ــرعت گ س
 اســـت داده رخشهرنشـــینی و پیشـــرفت فنـــاوري 

ــوروك ــزایش 3،520:2011(ب ــن اف ــلی ای ــت اص ). عل
). 15: 1389(کرباســــیان،  اســــتگرایی  مصــــرف

ــوین مصــرف ــه شــکل بی گرایی ن ــه یــک آســیب  ب روی
اجتماعی است کـه مسـتلزم شـناخت علمـی و سـپس 

ریزي اســت  برنامــه دیگر عبارت بــهدرمــان اساســی، یــا 
 زبالـه پنجم یک آمار، طبق ). بر54: 1377زاده، (لهسائی
 میزان این هــک شود می ولیدــت تهران در ایران خانگی
 رو این از). 1384(رضائی،  است تن 7000 حدود روزانه

توانـد در  افزایش مشـارکت مـردم در امـور شـهري می

                                                             
3. Borucke 
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 اي ایفــا نمایــد ایجــاد و تعــادل شــهري، نقــش ارزنــده
مشـارکت  واقـع در ).15: 1380(کـاظمی و همکـاران، 

از  و عنصر حیاتی در فرایند توسعه پایدار تلقی گردیده
 کننـد یمحلقه مفقوده فرایند توسـعه یـاد  عنوان بهآن 

بازیافت از طرف دیگر  ).25: 1377همکاران، الموند و (
کاهش اسـتفاده از منـابع و  ازنظرمواد براي هر جامعه 

جامد بسیار حـائز اهمیـت اسـت  زائدمیزان تولید مواد 
مدیریت مـواد زائـد بنابراین  )؛2000، 2و بوکنز 1(کیول

ــارت ــت عب ــهاز  اس ــجم و  اي مجموع ــررات منس از مق
، آوري جمـعیا  ذخیره کنترل تولید، ۀزمین درهماهنگ 

، پردازش و دفع مـواد زائـد کـه منطبـق بـر ونقل حمل
و سـایر  زیباشناختیبهترین اصول بهداشتی، اقتصادي، 

 3اکسیو( استو مطلوب عمومی  محیطی زیستالزامات 
و  يآور جمـعانتخـاب مـواد بـراي ). 2010و همکاران، 

قبلـی و  یزير برنامـهجهت بازیافت باید بـا  يبند دسته
و  4وایـتباشـد ( محیطی یسـتزداراي کمترین اثـرات 

جامد خـانگی  زائدتولید روزانه مواد ). 1995همکاران، 
اسـت  شده  زدهتخمین  تن 200شهر گرگان در حدود 

 شـده محاسبهگـرم  918سرانه تولید زباله  براین اساس
دهنده  یلتشـکدرصـد تقریبـی مـواد  ؛ همچنـیناسـت
ي خــانگی شــهر گرگــان نســبت بــه برخــی از ها زبالــه

 ماننــد اســتبیشــتر  1380شــهرهاي کشــور در ســال 
ترتیـب  که بهشیشه  و یکپالست ، درصد مواد فسادپذیر

(رقیمـــی و  دنباشـــ یمدرصـــد  51/5، 88/13 ، 66/74
در این تحقیق با توجـه بـه مطالـب ). 1385همکاران، 

شهروندان منـاطق مختلـف  اصلی این است: سؤال،فوق
شهر گرگان تا چـه حـد در مـدیریت پسـماند خـانگی 
مشارکت دارند و چه عواملی در نوسان میزان مشارکت 

  است؟ مؤثرشهروندان در مدیریت پسماند خانگی 
  

  و مبانی نظري ها دگاهیدمفاهیم 
 و ادـاعتق بر مبتنی اجتماعی، رفتار مشارکت نوعی

). 1390(کاکاونـد، اسـت شخصـی یـا گروهـی منـافع
اي براي رسیدن به هـدف، رشـد آگـاهی  یلهوس درواقع

                                                             
1. Kewal 
2. Buknz 
3. Xue 
4. White 

هاي محلی به  یتفعالگامی در  یشپاجتماعی و تشویق 
ــ یمشــمار  ــد (پ ــاران،  5سریآی ــروزه). 2011و همک  ام
 شـهري، تجربـه مـدیریت ةحـوز نظران صـاحب بیشتر

 را آن و دانسته خورده شکست را شهر متمرکز مدیریت
 ازکننـد.  یم ارزیابی ناموفق شهروندان مشارکت بدون

 يها دغدغـه از یکـی شـهروندان مشارکت جلب رو ینا
 شـود یم محسـوب شـهري نـوین هاي یریتمـد اصلی

مفهوم مشـارکت ). 159: 1392پور و همکاران، (عبداله
این موضوع اساسی است که افـراد در کـل  یرندهدربرگ

در امـور  یرمسـتقیمغمسـتقیم و  یرگذاريتأثجامعه با 
شهري و سـایر موضـوعات مـرتبط، از منـافع آن بهـره 

). امــروزه در 2003و همکــاران،  6ســاندرز( یرنــدگ یمــ
مشارکت موضوعی نیست کـه  توسعه درحالکشورهاي 

در نظریه بررسی و تحلیل شود، بلکـه در عمـل معلـوم 
شده است حل انبوه مسائل و مشکالت جامعه شهري و 

پـاپلی ( یسـتنارکت مـردم میسـر روستایی بدون مشـ
 بـه رسـیدن بـراي ).1382 و رجبی سـناجردي،یزدي 
 و منـابع از صـحیح اسـتفاده یـا مطلـوب توسعه الگوي
 مـردم مشـارکت امکانـات، عادالنـه توزیـع و ها فرصت
 ،پـور جمعـه( رود مـی شـمار به محوري و اصلی راهکار
 شهري خدمات وري بهره و توسعه امروزه آنچه). 1382

 در شـهروندان همـه کلـی مشارکت کند، می تضمین را
 مشــروعیت، توانــد می کــه اســت شــهري هــاي فعالیت

ـــت ـــایت و مقبولی ـــهروندان مندي رض ــــب را ش  رايـ
 از ).1392 علیـزاده،( آورد ارمغان به شهري تــمدیری
 بـه توان می شهروندان مشارکت مثبت پیامدهاي دیگر

 بهبود پروژه، داريـــپای هزینه، کاهش ازجمله مواردي
 شــافزای ا،ـه برنامه موفقیت تضمین پروژه، در طراحی

ــت ــا، پروژه مقبولی ــات کســب ه ــل، در الزم اطالع  مح
 هاي گزینـه انتخـاب نیازهـا، و هـا علت مناسب ارزیابی
 و یــکارای افزایش و مردم نیازهاي و شرایط با مناسب

 و یـشاهکویــ خواجــه( نمــود اشــاره وري بهــره افــزایش
 ۀتوسـع دررونـد شـهري مدیریت). 3: 1393 همکاران،

 و مهم بسیار نقش شهري يها گاه سکونت بهبود و شهر
 مـدیریت تـوان می دیگـر، دیدگاه از. دارد کننده تعیین

                                                             
5. Peris 
6. Saunders 
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ــک مســیر در را شــهري ــد توســعه ی ــدار و قانونمن  پای
 مـدیریت بنـابراین). 1382 شـیعه،( قرارداد موردتوجه

 شـهر عرصه رانــازیگـــب هـــهم اـــب مترادف شهري
 مدیریت مرکزي هسته عنوان به شهرداري نقش و است
 تـارکـــمش جلـب و راهبـري نظـارت، هـدایت، شهر،

 اجـزا از یکـی). 1387 کیـانی،( اسـت بـازیگران رـسای
 کــه اســت پســماند مــدیریت شــهري مــدیریت اصــلی

 مردم نقش نــگرفت رــنظ در دونــب پسماند مدیریت

 ممکـن غیرقابـل پسـماند، اصـلی تولیدکننده عنوان به
 ریتـمدیـ). 1392 همکـاران، و احمـدي( بود دـواهـخ

ــت از پســماند ــاتی اهمی  زیســت یطمح مســائل در حی
ــانی ــوردار جه ــت برخ ــیومین( اس ــاران، و  اکس  همک

 مـسیست هـب رسیدن رايــب متداول روش یک). 2010
 تـمدیری مراتب سلسله طریق از پسماند پایدار مدیریت
  .است) 1 شکل( زیر هرم شکل به پسماند

  

 
  مدیریت پسماند  مراتب سلسله: هرم 1شکل 

  ).1997و تایلور و همکاران،  1999: استرنر و همکاران، منبع(
  

ــن در ــرم ای ــین ه ــام اول ــراي گ ــاهش ب ــرات ک  اث
. اسـت زبالـه تولید از پیشگیري پسماند محیطی یستز

 اهشـک براي حل راه بهترین که دهد یم نشان هرم این
 تولیـد از جلـوگیري پسـماند، محیطی یستز مخاطرات

 همیشـه زباله تولید از جلوگیري حال ینا با. است زباله
 و افتـبازیـ مـواد بهبـود قدم دومین. نیست یرپذ امکان

 اـــب انرژي تولید سیستم( است انرژي بازیابی سوم گام
ــوره ــاي ک ــوز زباله ه ــا محل در س ــن يه ــه دف  در زبال

 اصـالح). اسـت نهـایی دفـع گام آخرین ،زیست یطمح
 زیـرا اسـت مهم کشور هر براي پسماند پایدار مدیریت
 سـالمت و اکولوژي يها دستگاه براي خطر این همواره
 در نـــدف ايـــفض کهـاین بر مضاف دارد وجود انسان

 کاهش بازیافت هاي راه با توان یم را کشورها از بسیاري
 همکــاران، و  تــایلور ؛1999 همکــاران، و  اســترنر( داد

1997.( 
  

  روش تحقیق
 مـوردهـاي با توجه به ماهیـت موضـوع و شـاخص

 –توصـیفی ،، رویکرد حـاکم بـر فضـاي تحقیـقیبررس
اي و توسعه –هدف و ماهیت کاربردي نظر ازتحلیلی و 

که بر اسـاس  اي استتصادفی خوشهگیري روش نمونه
ــوکران  ــول ک ــانوار در  382فرم ــتان خ ــر از سرپرس نف

  باشند.ن میشهر گرگامناطق 
مشارکت مردمی در مدیریت شهر تحت تـأثیر سـه 
گروه عوامل است، گروه اول عوامل فردي ماننـد سـن، 

ماننـد  اي ینـهزمگـروه دوم عوامـل  ، جنس، وضع تأهل
و گـروه  تحصیالت، محل تولد، سابقه سکونت، مالکیت

سوم عوامل اجتماعی شـامل رضـایت، اعتمـاد، آگـاهی 
) از عوامـل 2، در این پژوهش ترکیبی (شکل باشند یم

اجتماعی و اقتصادي در میزان مشارکت شـهروندان در 
  است. گرفته قرار یبررس موردمدیریت پسماند 
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  مدل تحلیلی پژوهش: 2شکل 
  
 حدوده و قلمرو پژوهشم

هکتـار از شـهرهاي  3567شهر گرگان با مساحت 
وب شمالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جن

ارتفاع متوسـط آن و است  شده  واقعشرقی دریاي خزر 
درجـه و  54متر است. این شـهر در  155از سطح دریا 

دقیقـه عـرض  50درجه و  36دقیقه طول شرقی و  26
رز گسـترده هـاي البـکـوهشمالی در دامنه شمال رشته

رگیـري در بـین دلیـل قرا شده است. شـهر گرگـان بـه
هاي پوشیده از جنگل و کوه و دشت وسیع و حاصلخیز

و  اییموقعیت جغرافی تا دریاي خزر، ي نسبتاً کمفاصله
شـهر شاور معمـار و (مهندسین م اقلیمی ممتازي دارد

) موقعیـت گرگـان و 3در شـکل ( ).1390پـارت،  ساز
هر گرگـان است، ش شده دادهنشان  مطالعه موردنواحی 

  .اند شده  یمتقسناحیه  8که به داراي سه منطقه است 
 

  
  : موقعیت مناطق و نواحی شهر گرگان3شکل 

  
    

 تعلق مکانی درآمد سواد

 تولید

 ذخیره

 جمع آوري

 بازیافت

مراحل مدیریت 
 پسماند

میزان مشارکت شهروندان 
 در مدیریت پسماند خانگی

پایگاه اجتماعی و 
 اقتصادي
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  هاو یافتهبحث 
اسـاس  بـر موردمطالعـهافـراد : توصـیفی  هاي یافته

از کـل  .اند شـده يبند ردهترکیب سـنی در پـنج گـروه 
 5/35نفـر و  136حجم نمونه، بیشترین افراد به تعداد 

ساله و کمترین افـراد بـه  30-39 در گروه سنی درصد
روه سـنی بـاالي درصد در گـ 5/5نفر معادل  21تعداد 

درصـد)  94/0نفـر ( 360همچنین  دارند؛سال قرار  60
ــل ــر ( 19، متأه ــوتی و  5/0نف ــد) ف ــر ( 3درص  8/0نف

نفـر  10سـطح سـواد  ازنظـر. باشـند یم) مطلقه درصد
درصـد) ابتـدایی،  7/5نفـر ( 22سـواد، درصد) بی 6/2(

درصـد)  5/35نفـر ( 136درصد) سـیکل،  8/7نفر ( 30
ــپلم،  ــر ( 121دی ــد 6/31نف ــانس، درص ــر  49) لیس نف

) درصـد 7/3نفـر ( 14ارشـد،  ) کارشناسیدرصد 8/12(
ــرا  ــد بودهدکت ــین یندرا .ان ــر ( 210 ب ــد)  8/54نف درص

فــر ن 68درصــد) کارمنــد و  2/27نفــر ( 104، دار خانــه
چنـین بیشـترین هم ؛انـد بودهدرصد) شغل آزاد  8/17(

دار و کمترین پاسخگویان داراي شغل پاسخگویان خانه
  .اند بودهآزاد 

شهروندان نواحی مختلف شهر مشارکت سنجش 
براي سنجش و مقایسـه  :گرگان در مدیریت پسماند

میزان مشـارکت شـهروندان در نـواحی مختلـف شـهر 
در جـدول استفاده گردیـد.  ANOVAگرگان از آزمون 

  .گردد میمشاهده  ANOVAنتایج آزمون  1

  
  شاخص مشارکت: آنالیز واریانس آنواي 1 جدول

يمعنادارضریب  F میانگین درجه آزادي مجموع مربعات   
000/351 بین گروهی  2 000/175  000/4  009/0  

یگروه درون  000/14015  379 000/36    
000/14366 مجموع  381    

  
) 1همانطورکه نتایج حاصل از تحلیـل در جـدول (

) حـاکی 009/0( معناداري آزموندهد، سطح  نشان می
از عدم برابري میانگین مشارکت در بین نواحی شـهري 

چنانچـه سـطح پوشـش  در گرگان است. مطالعه مورد
کمتر باشـد، وجـود تفـاوت بـین  05/0آماره آزمون از 

هاي  کنـد. طبـق یافتـه میگیـري را نتیجـه ها میانگین
هاي مشـاهده  ) وجود تفاوت در بین میانگین1جدول (

ات است که میانگین نظـر معناگردد و به این  تأیید می
) در خصـوص میـزان سه جامعه پاسخگو (از سه منطقه

تفـاوت دارد. لـذا فرضـیه تحقیـق  مشارکت با یکـدیگر
مبنــی بــر عــدم تفــاوت مشــارکت شــهروندان نــواحی 
ــاداري  ــاوت معن ــان رد شــده و تف ــف شــهر گرگ مختل

تایج حاصل از ن .گیرد میمورد تأیید قرار  شده  مشاهده
نشان داد که تفـاوت معنـاداري بـین  ANOVAآزمون 

 دهد نمیمناطق وجود دارد ولی نتایج این آزمون نشان 
از محالت است.  یک کداممربوط به  شده مشاهدهتفاوت 

 ازنظـر موردبررسیبندي نواحی  دسته منظور بهدر ادامه 
 شــده اسـتفادهدانکــن  آزمـون پسمیـزان مشــارکت از 

کـه منـاطق  دهـد مینتایج آزمون تعقیبی نشان  .است
میــزان  نظــر ازگــروه قــرار داشــته و  دریــک یکســه و 

دو در یـک  منطقـه ومشارکت وضعیت مشابهی دارنـد 
ـــا  ـــه ب ـــروه جداگان ـــاي ویژگیگ ـــرار  ه ـــاوت ق متف

 آزمــون پساوي نتــایج ) حــ2جــدول شــماره(.گیـرد می
  .دانکن است

 
  هاي شاخص مشارکتی واریانس: آزمون دانکن براي همگن2جدول 

 حجم 
Subset for alpha = 05/0  

1 2 
0000/24 130 منطقه یک   
0000/24 103 منطقه سه   
0000/26  149 منطقه دو  

داريمعنا ضریب   000/0  000/1  
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در یـک طبقـه و منطقه یک و سه  2با توجه به جدول 
بنـابراین سـه  ؛منطقه دو در طبقه جداگانه قـرار دارنـد

  .باشند نمیهمگن  موردمطالعهمنطقه 
میــزان  دراجتمـاعی و اقتصـادي    یگـاه نقـش پا 

براي سـنجش و بررسـی نقـش : مشارکت شهروندان
و تعلق مکانی بـر میـزان  درآمد سواد، سطح متغیرسه 

 وســـازي معـــادالت ســـاختاري مشـــارکت از مـــدل
اسـت. ایـن  شـده  اسـتفاده Amos افزار نرم هاي قابلیت

ده هاي پنهان و آشکار را با استفا مدل روابط بین متغیر
همچنین ایـن مـدل بـه  دهد؛ از بارهاي عاملی ارائه می

 بـرهـا  بررسی و شناسـایی تحلیـل مسـیر تـأثیر متغیر
، همبسـتگی بـین متغیرهـا و هـا عامل لیتحل، یکدیگر

 منظور بـهپـردازد. درنهایـت  میزان خطاي هر متغیر می
ــدل از شــاخص ــر م ــابی بهت ــرازش  ارزی هاي نیکــوئی ب

هدف از انجـام ایـن کـار شناسـایی اسـت. شده استفاده
میـزان و اثرگذارترین متغیرهـایی اسـت کـه  ترین مهم

را تحت تأثیر قرار داده  موردبررسیدر نواحی  مشارکت
، تبیـین شـده اصالح) مدل نهـایی و 4در شکل ( ت.اس

 موردبررسـیبر میزان مشارکت در نـواحی  مؤثرعوامل 
  است. شده دادهگرگان نشان 

  

  
 فرض یشپوزن رگرسیونی مدل : 4شکل 

  
) رابطه سه متغیر آشکار (سواد، 4در این مدل (شکل 

درآمد و تعلق مکانی) با متغیرهاي پنهان مشارکت مردمی 
از روابط  هرکداماست که در ادامه اعداد  شده دادهنشان 

  آمده است. 3موجود در جدول 
  

  مطلق و تطبیقی)هاي شاخص( برازشهاي نیکوئی : شاخص3جدول 
  عالئم   قبول قابلبرازش   مدل

  فرض پیش  اشباع  مستقل  نام شاخص  اختصاري
10  55  24    NPAR   آزادشدهپارامترهاي 

064/383 000. 925/57  2df ≤ X2 ≤ 3df  CMIN  ) اسکوئر) کايخی دو 
45 0  31    DF  درجه آزادي 

000.   02.  .01≤ p ≤.05  
 

P   داريمعناسطح 

0 1  877/0    CFI  

447/  000/1  914/  .90≤ CFI ≤.95  
 

GFI  شاخص نیکوئی برازش 

289/   846/  .85≤ AGFI ≤.90, Close toGFI  
 

AGFI  
شاخص نیکوئی برازش اصالح 

  شده
000/ 000/1  863/  .90≤ NFI ≤.95  NFI  شاخص نرمال شده بنتلر بویت 
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بایـد  )3هـاي (جـدول در تحلیل و تفسیر شاخص
 گفت کـه تعـداد پارامترهـاي آزاد بـراي تـدوین مـدل

)NPAR( است 24 فرض پیشر آن براي مدل که مقدا ،
بـه  راحتی بـهدهد پژوهشگر در تدوین مـدل نشان می

هزینه کردن درجات آزادي نپرداختـه و ایـن وضـعیت 
 معنـادار غیـراسـت. شـاخص کـاي اسـکوئر  قبول قابل

)CMIN ــا ــر ب ــاو ســطح  57) براب ــه  02/0داري معن ک
 گذارد. با توجه به اینمطلوب را به نمایش می اي نتیجه

که درجه آزادي مدل تحقیق از صفر به دور و به درجه 
باید تلقی مطلـوب  شود میآزادي مدل مستقل نزدیک 

از مدل فوق داشت. نسـبت کـاي اسـکوئر بـه درجـات 
خوانـده  )CMIN/DF(آزادي که کـاي اسـکوئر نسـبی 

و  شـده تدوینبه جهت قضـاوت دربـاره مـدل  شود می
اسـت. ایـن  تري مناسـباز آن شـاخص  ها دادهحمایت 

بـراي آن مناسـب و مقـادیر  7 تـا1شاخص که مقادیر 
در ایـن  گـردد میبسـیار خـوب تفسـیر  3تا  2نزدیک 

) حاکی از وضعیتی مطلـوب بـراي 89/1 جدول (مقدار
، ایــن اســت RMSEA 0013/0 و مقــدار مــدل اســت؛

شاخص که ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده اسـت 
، شـاخص بـودن ایـن آمـاره اسـت قبول قابـلحاکی از 

 بهکه با توجه  است 742/0برابر با  CFIنیکوئی برازش 
مطلــوب تلقــی  نســبتاً قبول قابــلبــه مقــدار  نزدیکــی

برابـر بـا  NFIگردد. شاخص بـرازش تـوکر لـوئیس  می
 قبول قابـلکه با توجه به فاصله از مقـدار  است 541/0

همچنین در جـدول فـوق  ؛شود مینسبتاً مطلوب تلقی 
 PNFI مقتصــد همقــدار شــاخص بــرازش هنجــار شــد

و مقدار شاخص برازش تطبیقـی مقتصـد  است 484/0
PCFI 568/0  نزدیکـی نسـبت بــه  تقریبــاًکـه مقـادیر

ــدار  ــلمق ــی قبول قاب ــد. نشــان م ــتدهن ــن  ،درنهای ای
دلیل برازندگی دانست،  تنهایی بهتوان ها را نمی شاخص

را باید در کنـار یکـدیگر تفسـیر کـرد، اگـر  ها آنبلکه 
ـــر بزرگ  ،CFI ،GFI، AGFI ،NFI ،هاي شـــاخص از  ت

ــراز 90/0 ــی باشــد ب ــوب تلق ــدل مناســب و مطل ش م
و احتمـال  RMSEAهـاي همچنین شـاخص ؛شود می

ــدگی ــی برازن ــان  PCLOSE نزدیک ــد مینش ــه دهن  ک
ریشـه میــانگین مجــذور  RMSEAالگـودهی شــاخص  

. زمانی که مقدار این آماره کمتر از استخطاي تقریب 

دهـد کـه مـدل ابـرازش خـوبی باشد نشان مـی 05/0
 تـا 08/0مقـدار آن بـین  که درصـورتی. داردبرخوردار 

 قبـول  قابـلدهد که مدل بـرازش باشد نشان می05/0
باشـد  01/0تـا 08/0مقدار آن بین  که درصورتیو  دارد

باشـد بـرازش 01/0از  تـر بزرگبرازش متوسـط و اگـر 
 هاي شـاخصو با توجه به تمام  درمجموعضعیف است. 

  .داردمدل برازش مطلوبی  ،برازش
ــاخص ــنجش ش ــدل  س ــانوي م ــرازش ث ــاي ب ه

 خطـاي غیراسـتاندارد، مقـادیر) 4( جدول: فرض پیش
 )P دارـمق( وششـپ تحت سطح و بحرانی نسبت معیار،
 اسـت آن از حـاکی جدول نتایج. است شده  داده نشان
ــه کــه ــاي کلی ــان( المــدا پارامتره ــاوت داراي) پنه  تف
 کلیـه در P مقـدار. باشـند می صـفر مقدار با داري معنا

 کلیـه دهد می نشان که است 05/0 از کمتر فوق روابط
 تجربـی هـاي داده موردحمایـت مدل در موجود روابط

 یکدیگر بر متغیرها شده  مشاهده اثرات و اند گرفته قرار
  .است معنادار
 و استاندارد خطاي ي،معنادار سطح قسمت این در
 مـدل اصـلی هاي شـاخص و معیارها زیر بحرانی نسبت
 است این بیانگر ها شاخص این برازش. گردد می بررسی

 مثبتــی تـأثیرات ضـریب داراي کـه هایی شـاخص زیـر
 از بیشـتر( مناسـب) CR( بحرانی نسبت داراي اند بوده
ــاي و) 96/1 ــتاندارد خط ــایین) SE( اس ــت و پ  درنهای

 05/0 از کمتر ها گویه امـــتم در) P( يادارـمعن سطح
) >05/0P( پایین معناداري سطح به توجه با باشند، می

 مـورد مـدل در آشکار و پنهان متغیرهاي روابط تمامی
  .باشند می معنادار بررسی
اســـتاندارد  يها شـــاخصناشـــی از  هـــاي یابیارز

) 4(شــکل  ) و مــدل ترســیمی4( در جــدول شــده ارائه
بـر  یموردبررسـکه اثـر هـر سـه عامـل  دهد یمنشان 

متغیر مشارکت معنادار است. ولی سطح سواد بـرعکس 
دو عامل دیگر رابطـه معکوسـی بـا شـاخص مشـارکت 
دارد. یعنی هر چه سطح سواد باالتر برود میزان تمایـل 

شـود؛ به مشارکت در مدیریت پسماند خانگی کمتر می
دهد کـه سـطح همچنین نتایج مدل اصالحی نشان می

بـت و مسـتقیم دارد. هـر سواد با تعلق مکانی رابطه مث
چه سطح سواد باالتر باشـد تعلـق مکـانی بیشتراسـت، 



 97زمستان  / ام سیشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      156

ولی در مورد درآمـد بـرعکس بـوده و هـر چـه درآمـد 
بیشتر باشد تعلق مکـانی کمتـر خواهـد بـود. در بـین 

ن منـاطق، اسـاکن یموردبررسـمتغیرهاي پنهان الگوي 
 یتخصصــفنــی و  ◌ٔ ینــهدرزممشــارکت  يها شــاخص

) 83/0( گیري یمتصـــمدر  کمــک بعــدازآن) و 91/0(
است که مـردم  معنابیشترین برازش را داشته و به این 

  .دهند یمبیشترین کمک را در این زمینه انجام 

  
  فرض پیش: رگرسیون وزنی مدل 4جدول 

ها شاخص  
  

 خطاي معیار تخمین
نسبت 
 بحرانی

سطح 
داري معنا  

 ضریب

-/123 سواد ---> مشارکت  114/  078/1 -  013/  118/-  

/095 درآمد ---> مشارکت  092/  028/1  010/  110/  

/261 تعلق مکانی ---> مشارکت  185/  412/1  012/  150/  

000/1 مشارکت ---> کمک تخصصی  
   

913/  

/873 مشارکت ---> کمک مالی  084/  356/10  *** 794/  

/862 مشارکت ---> عملی يهمکار  093/  257/9  *** 742/  

/205 مشارکت ---> رعایت قوانین  081/  520/2  012/  278/  

/898 مشارکت ---> گیري یمتصمکمک در   081/  101/11  *** 825/  

/658 مشارکت ---> کمک به بازیافت  106/  220/6  *** 562/  

/420 مشارکت ---> يآور جمعکمک به   102/  122/4  *** 398/  

  
  گیريبندي و نتیجهجمع
در مهم ي هــــــــايتژاستراز انیا یکی وزه در دمرا

 يهاجهت کاهش هزینهام در قدا ،ئداد زامدیریت مو
ئد اد زامو يآور جمـع هاي ینـههزا یرز ؛است يآور جمع

دیریت ـستم مـسیي اـههـصد هزیندر 60 تا40 عمدتاً
 ؛هدد میص ختصاد اوــه خــبرا ع ــماجود ــئاد زاوـم

ا ـب همکانیز آوريسیستم جمع دنین جایگزین کرابنابر
ــد یمسنتی  يآور جمــعسیستم  ــب توان ر سیاـــهی بزداـ

ـــههزنتایج کاهش  در يگیرچشم شته باشد که دا ها ین
اهش ـک، يآور جمعت فعادن مهم با توجه به کاهش یا
زده باو  يور بهــرهیش افز، ايآور جمـعن اــگوناازه دــنا

 یلوســـاکاهش ، محیطی یســـتزر ثاآکاهش ن، کنارکا
اد، یافت موزیش باافز، ایـازموردني اـهتـفعالیو ه ـنقلی

 ،همــراه باشــدف آن یا حذو ستی د يآور جمــعکاهش 
ــا ا لذ ــچنین طرح ياجراب ــهر کالندر ی ـ ــمانن يش د ـ

ـــــان  ـــــدگرگ ان، ندوضایت خاطر شهرت رموجبا بای
  .ختهم ساافري را شهرت خدماد بهبوو مسئولین 

بـه بررسـی عوامـل در این پژوهش سـعی گردیـد 
ان در مــدیریت مختلــف در میــزان مشــارکت شــهروند

در مرحلــه اول بــه بررســی و  پســماند پرداختــه شــود.
مختلف شـهر گرگـان مقایسه این مشارکت در مناطق 

هاي آزمون جداول و شکل اساس بر .است شده پرداخته
ANOVA توان به این نتیجه رسـید کـه مشـارکت می

شهروندان منـاطق مختلـف شـهر گرگـان در مـدیریت 
بـا  دارد و منطقـه دو داريمعنـاپسماند خانگی تفاوت 

ردمـی در مـدیریت مشارکت م نظر ازسه و یک  مناطق
 ند.پسماند متفاوت هست

پایگاه اجتماعی ابطه نقش همچنین براي سنجش ر
اقتصادي شهروندان در مشـارکت پسـماند خـانگی از  و

سه عامل سـطح سـواد، تعلـق مکـانی و سـطح درآمـد 
جداول و نمودار آزمون تحلیل طبق  .است شده استفاده
Amos  رابطـه پایگـاه اقتصـادي و اجتمـاعی بـا میــزان

داراي دار و معنـاارکت در مدیریت پسماند خـانگی مش
  د.نباش می قابل قبولیبرازش مطلوب و 

  
  پیشنهادها

 تـوان یمپـژوهش در  شـده ارائهبا توجه به مطالـب 
می دمر هايآگاهییش افززیر را ارائه نمود: ا ها یشنهادپ



 157                                                                   ...خانگی پسماند مدیریت بر تأکید با شهروندان مشارکت در اقتصادي اجتماعی  عوامل تأثیر

ــــــدأ ازتفکیک زش موح آطرو  ان، ندوباله به شهرز مب
ـــازمان ـــمیغباله ن زفعاال یده س مر تفکیک در ا یررس

ــــداد مو ــــهو  زائ مر دم در امرکت رتوسعه مشا، ها زبال
فرهنگ د یجاي و اشهري هابالهز مبــــــــدأاز تفکیک 

فعــال زبالــه، فرهنگ کاهش تولید و  محیطی یســتز
فعال ، یافتزبا باط تبادر ار نهاد مردم يها سازمان کردن

ــــردن اد یافت موزمر بادر اکت بخش خصوصی رمشا ک
ــد از کت رمشاو و پیشراد رفزش اموو آتربیت ، جامد زائ

مدیریت ح نفع طرذيجامعه ان و داربرهبهردرون 
ـــــــــي هاگاهیآسطح ء اتقارپسماند موجب   یمردم

ــردد یم ــ جامعهت مطالعام نجاا .گ ب نتخااي ابر یشناس
دم کت مررمشاو گاهی آیش افزا هايترین روشمناسب
یط حاکم بر مناطق مختلف امطابق شریافت زمر بادر ا

از اري گذسرمایهدر می دکت مررجلب مشا، کترمشا
ــقطر لتی ي دوگريکاهش تصد، مسهاوش فراوراق و  ی
ــــــداد یافت موزمر بادر ا درس دادن ترتیب ، جامد زائ

رد مودر عمومی  هـايدر مکانجشن و برنامه ، یگروه
همیت ن ابیااف و هدن ابیاو مدیریت پسماندها ح طر
ــــــتز، شتیابهد ئه ، ارایافتزبادي قتصااو  محیطی یس

مخاطبین نیز کت رجلب مشاو ویت عض يها برگـــــــه
ـــه ازند اتو می کت رجلب مشادر موفق ي اهرهکارا جمل
متقابل بین د عتماد ایجااگر یي دسو. از باشددم مر
هاي پرتردد شهري مکتوب در مکان یرسان اطالع، دممر

ــ ــون نص ــتر همچ ــتهب پوس ــش  يها برنوش ــا، پخ زیب
سـازي ف، براي آگاههاي متعدد براي اقشار مختل برنامه

هـاي برنامـه صورت به یجمع ارتباطهاي مردم در رسانه
معین و مکرر، ارائه آمارهاي مربوط به وضعیت کنـونی 
پسماند، آمـوزش مصـرف صـحیح و اصـولی و کـاهش 

سـازي، آمـوزش نحـوه تولید پسماند از طریق فرهنـگ
دم و همچنین یـادآوري روز به مر آوري و تفکیکعجم

هـادن خشک و تر، در اختیار ن ، زباله و پسماندو ساعت
اسب و مخصـوص پسـماند خشـک و تـر هاي منکیسه
هاي تشویقی بـراي آوري پسماند، استفاده از روشجمع

ت و ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در مردم، پرسیدن نظرا
و تفکیـک زبالـه،  آوريجمع ینهزم درمردم  ها یشنهادپ
ــازات، هاجریمهي جداي جرا ي هایا سایر ضمانتو  مج
ــئاجرا ــسرادر ی ـ ــقي تاـ ــیو آنین اوـ ــنامینـ ــههـ ي اـ

ــم ــی متخلفینرد مودر دیریت پسماندها ـ ــه م ــد ب توان
  بهبود مدیریت پسماندهاي خانگی کمک نماید.
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