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 چکیده

نین یل قواه دلبدر حال حاضر آگاهی و مشارکت مردم در امور تفکیک زباله از مبدأ 
ی ودنمایندان خچی امور شهر هنوز نتوانسته ادارهمدیریتی و عدم آشنایی مردم در 

شارکت و م س، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آگاهینماید. بر این اسا
وش ر از رمنظو در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان است. بدینهمگانی 

 آماری امعهتحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش میدانی استفاده شد. ج
ند که از میان دهتشکیل می 1398پژوهش را شهروندان شهرستان بهبهان در سال 

م به توزیع نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و اقدا 384ای به حجم ها نمونهآن
درصد مردم از  5/50پرسشنامه شد. نتایج نشان داد که در زمینه تفکیک زباله از مبدأ 

؛ وضوعسطح آگاهی متوسط برخوردار بودند. بر اساس سطح آگاهی به تفکیک م
 مناسب عاتبرای داشتن جامعه پایدار، داشتن اطال ضرورت تفکیک زباله از مبدأ

های لودگیآبا کاهش تولید زباله و کاهش  ستیزطیمحبرای ذخیره زباله، حفظ 
دمندی ینه سور زماما د؛ محیطی با کاهش تولید زباله از آگاهی خوبی برخوردار هستند

قتصادی افواید  با هدشدیتولتفکیک زباله از مبدأ برای جامعه و داشتن فضا برای زباله 
ن هش نشاهای پژوآوری زباله از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. همچنین یافتهجمع
دمی به درصد مردم مشارکت کم دارند. بر اساس میزان مشارکت مر 8/58داد، 

بدأ، ماز  های آموزشی تفکیک زبالهتفکیک موضوع؛ بر اساس استفاده از برنامه
چه و در کو زباله وپاشختیرزباله از مبدأ و پرهیز از جداسازی اجزای قابل بازیافت 

اما ؛ تنددار هسرخورخیابان، انگیزه و هدف در تفکیک زباله از مبدأ از مشارکت خوبی ب
ز وزشی اهای آمریزی برای کاهش تولید زباله و شرکت در برنامهدر زمینه برنامه

 مشارکت ضعیفی برخوردار بودند.
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 مقدمه
آوري و دفع بهداشتي ايجاد يك سيستم منظم جمع

زباله يكي از نيازهاي اوليه شهرهاي كشورهاي 

-مشكل تلنبار زباله و عدم جمع توسعه براي حلدرحال

توان گفت شد. ميباآوري و دفع بهداشتي زباله مي

-مي كليد فرايند كامل مديريت علمي مواد زائد جداسازي،

بندي و جداسازي صحيح طبقات مختلف باشد، زيرا دسته

گردد ها منجر مينآتر مواد زائد؛ به پااليش و دفع مناسب

مواد زائد جامد شهري شامل تمام مواد زائد حاصل از . [1]

شود. در حال حاضر يهايي است كه در شهر انجام مفعاليت

آمده در  به وجودهايي كه در جامعه شهري پيچيدگي

ها تغييرات شگرفي را از قبيل؛ اشكال كميت و كيفيت زباله

در نحوه جابجايي و چگونگي دفع را نيز ايجاد نموده است 

تفكيك از مبدأ با اهدافي چون در همين راستا،  .[2]
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ي و برگشت آن به هاي شهراي از زبالهبازيافت بخش عمده

حجم و  ريمجدد، كاهش چشمگ توليد و مصرف يهچرخ

-هاي مربوط به جمعهاي شهري، كاهش هزينهوزن زباله

جويي در اراضي موردنياز براي آوري و دفع مواد زائد، صرفه

هاي تعميرات و كم شدن استهالك و هزينه، دفن زباله

است  قرارگرفتههاي كمپوست موردتوجه نگهداري كارخانه

سازمان بهداشت جهاني نيز ضرورت قرار دادن مردم  .[3]

عنوان هاي مرتبط با ارتقاي سالمت را، بهدر كانون فعاليت

يك اصل اساسي متذكر شده و بر بهبود مشاركت عمومي 

ورزد گذاري تا اجرا تأكيد ميسطوح، از سياست در تمامي

فع آوري و دبنابراين در هر سيستم صحيح جمع .[4]

ثر و ؤبرقراري ارتباط م ،بهداشتي مواد زائد جامد شهري

آوري زباله يكي از جمع مداوم بين شهروندان و مأمورين

مشاركت در سيستم  اين نوع. [5باشد ]رموز موفقيت مي

سازي در آوري مواد زائد منوط به فرهنگتفكيك و جمع

طريق اصالح الگوي خريد،  مردم از. [6ميان مردم است ]

كمتر از وسايل  استفاده و فاده مجدد از محصوالتاست

توليد  توانند نقش مهمي در كاهشبارمصرف مييك

هاي پسماند داشته باشند. مشاركت عمومي در برنامه

هاي مربوطه را نرخ بازيافت را افزايش داده، هزينه بازيافت،

-موجب بهبود كيفيت كاالهاي بازيافتي مي كاهش داده و

مشاركت مردم در مديريت پسماند  هاينهگردد. ساير زمي

زمينه مديريت پسماند،  گيري درشامل تصميم عمدتا  

توليد، عدم  جداسازي اجزاء خطرناك پسماند در محل

 وپاش پسماند و رعايت زمان مناسب براي انتقالريخت

و  7] شودآوري آن ميپسماند به خارج از منزل براي جمع

8]. 

ر جلب مشاركت عمومي، ترين عوامل ديكي از مهم

تفكيك افزايش سطح آگاهي مردم در زمينه  هايبرنامه

برخي از مطالعات نشان  است. اگرچه نتايجزباله از مبدأ 

بيشتري در  چهره، اثربخشي داده كه آموزش چهره به

 هايجلب مشاركت مردم دارد، اما استفاده از فناوري

بيشتر و هاي گروهي، استمرار و پوشش آموزشي و رسانه

هاي آموزشي مراتب كمتري خواهد داشت. برنامهبه هزينه

محيطي صحيح از اثرات بهداشتي و زيست با ايجاد درك

و انگيزه مردم در انجام رفتارهاي  پسماند، آگاهي، شناخت

را  تفكيك زباله از مبدأدر  پسندانه و مشاركتزيستمحيط

شنا آمشاركت  هاي اجراييها را با شيوهكند و آنبيشتر مي

( 2015و همكاران ) Abtahiدر اين زمينه  .[9] نمايدمي

بررسي ميزان آگاهي، آموزش و مشاركت عمومي در در 

نشان دادند  مديريت پسماند: مطالعه موردي در شهر تهران

سوم مردم از سطح آگاهي مناسب در تنها حدود يك كه

زمينه مديريت پسماند برخوردار بودند. وضعيت كلي 

مديريت پسماند نيز نامطلوب بود،  وزش مردم در زمينهآم

مردم ضعيف يا بسيار درصد  86سطح آموزش دريافتي 

پسماند  دست آمد. مشاركت عمومي در مديريتهضعيف ب

-هاي مختلف متفاوت بود. مشاركت در فعاليتدر زمينه

-وپاش پسماند و رعايت زمانهايي نظير پرهيز از ريخت

آوري نسبتا  مناسب مخازن جمع اند بهبندي در انتقال پسم

هاي كاهش توليد پسماند و جداسازي اجزاء بود، در زمينه

 كمتري مشاهده شد و قابل بازيافت، مشاركت نسبتا 

جداسازي پسماند خطرناك و توليد كمپوست خانگي به 

 گرفتعلت عدم وجود امكانات و آموزش، صورت نمي

( در 2015ران )و همكا Rezvaninنتايج بررسي . [10]

در بين  ها از مبدأطرح تفكيك زباله مشاركت مردم در

در طرح  نفر از شهروندان عظيميه نشان داد كه 100

مشاركت دارند و  درصد از افراد 70تفكيك از مبدأ، 

و آموزشگران است.  مايبيشترين مشاركت از طريق صداوس

 طرح را درصد از افراد هم تمايل به مشاركت در اين 100

 90ميزان تأثيرگذاري اين طرح كه طوريبه ،دارا بودند

اجتماعي  درصد بوده و اثربخشي اين طرح ازنظر اقتصادي،

بسيار باال بوده و اثرات مثبت زيادي را به  محيطيو زيست

ارزيابي نتايج در Farhadi (2010 ). [11] همراه دارد

كه ميزان  اظهار داشتمشاركت مردم در پروژه شهر سالم 

بر رضايت  داريشاركت، سطح سواد و شغل تأثير معنيم

در منطقه موردمطالعه ( HCPم )مردم از پروژه شهر سال

دارند و عواملي چون اعتقاد به اهميت مشاركت، آشنايي و 

گرفته، ميزان مشاركت قبلي و هاي انجامفعاليت رضايت از

-داري بر آمادگي براي مشاركت در طرحسن تأثير معني

دارد. بنابراين نتيجه  منطقه موردمطالعه HCP هاي آتي

هاي شهري، بايستي در جهت ريزيگرفته شد كه در برنامه

 براي نيل به اين هدف، .ارتقاء مشاركت مردمي تالش شود

ها و جلب رضايت رساني عمومي در مورد فعاليتاطالع

و  MirAbbasi .[12] تواند مؤثر واقع شودمردم مي
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تحقيق خود به بررسي تأثير آموزش  در( 2009) همكاران

در جلب مشاركت مردمي در زمينه تفكيك از مبدأ 

نشان  نتايجروستايي استان قزوين پرداختند و  پسماندهاي

ساكنين از طرح تفكيك از مبدأ اطالعي  درصد 70كه داد 

-سازي مردم بهمختلف آگاه هاياند كه با شيوهنداشته

زمينه، در جلب  سازي در اينخصوص زنان و فرهنگ

 مشاركت و همكاري مردم اجراي طرح تفكيك از مبدأ و

در تحقيق . [13] مديريت آن بسيار تأثيرگذار است

Roudbari آوري كه باهدف جمع (2007) و همكاران

شده زباله از مبدأ توسط سازمان غيردولتي و با تفكيك

شهرستان شاهرود انجام شد، پس از  مشاركت مردم در

-هاي الزم به مردم در خصوص چگونگي جمعزشارائه آمو

نشان داد كه در ماه  شده زباله در منزل، نتايجآوري تفكيك

درصد  8/87 درصد مردم، در ماه دوم 70اول اجراي طرح 

 هايدرصد مردم نسبت به تفكيك زباله 87و در ماه سوم 

خود اقدام كردند. همچنين ميزان اطالعات مردم در مورد 

 ري و دفع بهداشتي زباله نيز ارتقاء پيدا كردآواهميت جمع

[14] .Fathi (2002)  طي بررسي وضع موجود آموزش در

به اين نتيجه زمينه بازيافت و تفكيك از مبدأ در ايران 

بازيافت براي شهروندان  ترين آموزشكه بيشرسيد 

صورت تر و خشك از مبدأ و در بخش تفكيك پسماند به

 شهروندان اولويت اول به شناسي آموزش برايمخاطب

هاي آموزشي دار و در بخش شيوهخانواده وزنان خانه

اولويت به بروشورهاي ويژه و برپايي نمايشگاه در سطح 

( 2014و همكاران ) Awopetu. [15] شهر اختصاص دارد

به بررسي مديريت پسماندهاي جامد شهرداري و نقش 

يجه رسيدند اي در جنوب غرب نيجريه به اين نتمواد زباله

طور رسمي به سيستم مديريت آوري زباله به( جمع1كه: 

ها قبل از ( زباله2دهي شود؛ مواد زائد جامد شهري سازمان

( آموزش به 3دقت بررسي گردند هاي دفن بايد بهدر محل

ها آوري ضايعات زبالهتر از جمعصرفهكودكان مقرون به

مشاركت ( در بررسي 2012) Gotame .[16]باشد مي

مردمي در مديريت پسماندهاي جامد شهر كاتماندو 

صورت انجام گرفت كه در سه منطقه چاكراس، بدين

هاي تفكيك زباله ارائه شد. در بودايوتي و چاماتي سطل

منطقه بودايوتي و چاماتي، آموزش و تشويق مديريت مواد 

ها انجام گرفت. در زائد جامد در سطح فردي و خانواده

نطقه، مديريت مواد زائد در منطقه چاماتي ميان سه م

رسيد. در دو منطقه چاكراس و پايدارتر به نظر مي

ها، هاي تخليه زباله در رودخانهبودايوتي، مردم به گزينه

گيري در بازيافت زباله، استفاده مجدد از زباله و تصميم

( در 2010) Kanat. [17]مورد دفع زباله اشاره كردند 

واد زائد جامد شهري در استانبول براي بررسي مديريت م

هاي دفن زباله و همچنين بازيابي مواد زائد جامد از محل

مقدار برق توليدشده از مواد زائد نشان داد كه دولت تركيه 

ريزي مفيدي براي بهبود مديريت مواد زائد انجام برنامه

ها در زمينه مواد داده و حمايت دولت از مديريت شهرداري

 .[18]يافته است زايشزائد اف

، توجه به مطالعات صورت پذيرفته و نكات ذكرشدهبا 

 ستانشهر محيطي درترين مسائل زيستيكي از مهم

است. هدف اين مطالعه تفكيك زباله از مبدأ  بهبهان

در زمينه تفكيك  آگاهي و مشاركت همگانيارزيابي سطح 

در همچنين  .است بهبهان ستاندر شهر زباله از مبدأ

باال بردن سطح آگاهي عمومي  اهدافي چونژوهش حاضر پ

ان جلب مشاركت شهروندو  در ارتباط با كاهش توليد زباله

 تدوين شدند. در دفع بهداشتي زباله

 

 هامواد و روش
توصيفي و تحليلي با استفاده از روش مطالعه حاضر 

 شامل كليهجامعه آماري پژوهش باشد. ميداني مي

در سال نفر  334454به تعداد  نجمعيت شهرستان بهبها

 & Krejcie. نمونه آماري بر اساس جدول باشدمي 1398

morgan (1970 )[19] ،384  نفر كه با استفاده از روش

آوري جمع منظوربه گيري تصادفي انتخاب گرديدند.نمونه

اي و پرسشنامه استفاده اطالعات پژوهش، از روش كتابخانه

طيف ليكرت  يق بر اساسگرديده است. پرسشنامه تحق

و  4، زياد=3، متوسط=2، كم=1اي )بسيار كم=پنج گزينه

 (الف .شده استقسمت زير تنظيم 3و در  (5بسيار زياد=

 جنس،سؤاالت اين بخش شامل سن، : فردياطالعات 

( ارزيابي ب وضعيت تأهل، شغل و سطح تحصيالت بود.

 محتواي :سطح آگاهي در زمينه تفكيك زباله از مبدأ

 -1 پرسش( عبارت بودند از 6سؤاالت اين بخش )شامل 

ضرورت تفكيك زباله از مبدأ براي داشتن جامعه پايدار، 

 -3سودمندي تفكيك زباله از مبدأ براي جامعه،  -2

حفظ  -4داشتن اطالعات مناسب براي ذخيره زباله، 
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هاي كاهش آلودگي -5زيست با كاهش توليد زباله، محيط

داشتن فضا براي زباله  -6ليد زباله، محيطي با كاهش تو

باشد. ج( آوري زباله ميتوليدشده با فوايد اقتصادي جمع

محتواي  :ارزيابي مشاركت در زمينه تفكيك زباله از مبدأ

 –1پرسش( عبارت بودند از  6سؤاالت اين بخش )شامل 

 -2هاي آموزشي تفكيك زباله از مبدأ، استفاده از برنامه

ريزي برنامه -3 بل بازيافت زباله از مبدأ،جداسازي اجزاي قا

وپاش زباله در پرهيز از ريخت -4براي كاهش توليد زباله، 

انگيزه و هدف در تفكيك زباله از مبدأ  -5كوچه و خيابان، 

 باشد.هاي آموزشي ميشركت در برنامه -6و 
ها گيري براي گردآوري دادهدر استفاده از ابزار اندازه

دهد،  موزشي ممكن است اشتباهاتي رخجهت ارزشيابي آ

گيري منظور اندازهگيري كه بهبنابراين هر يك از ابزار اندازه

بايد از دو ويژگي اصلي  رودمتغيرهاي موردنظر به كار مي

-به .[20]د برخوردار باشن روايي )اعتبار( و پايايي )اعتماد(

ضرورت داشت و مشاركت،  ميزان آگاهي بررسيمنظور 

. در اين رابطه با گيردصورت پايلوت انجام به يك بررسي

هاي مختلف از قبيل نظرسنجي، مصاحبه، از روش استفاده

ميداني،  تكميل پرسشنامه، تحقيقات محلي و بازديدهاي

آوري پايه و اساسي بر مبناي اصول علمي جمعاطالعات

گرديد. در همين رابطه با استفاده ازنظرت اساتيد و 

پرسشنامه اوليه طراحي گرديد كه  يكارشناسان شهردار

مراجعه به  با بهبهان ستانصورت پايلوت در شهربه

در مرحله  .آن تكميل گرديد هايپرسشنامهشهروندان 

 شده اوليه تكميل وپرسشنامه طراحي 30پايلوت 

به نتايج  موردبررسي قرار گرفت بعدازاين مرحله با توجه

اسايي هرچه آمده و حضور در بين مردم و شندستبه

مورد بازبيني و  شدهبيشتر فضاي كاري پرسشنامه طراحي

 پس از انجام اطالعات الزم پرسشنامه نهايي تهيه گرديد

بندي ضريب آلفاي كرونباخ كه درنهايت پس از جمع

دهنده كه اين نشان لحاظ گرديد 88/0پرسشنامه 

 .قبول بودن اعتماد و پايايي پرسشنامه بوده استقابل

 SPSS.Ver.22 افزاروسيله نرمشده بهاي گردآوريهداده

 د.شدن وتحليلتجزيهمورد 

 

 نتایج و بحث
هاي جمعيت شناختي آمده از ويژگيدستنتايج به

 نفر از مردم شهرستان بهبهان، مانند جنسيت، سن و 384

-پاسخدرصد از  50ها نشان داد كه سطح تحصيالت آن

. درصد زن هستند 50مرد و  دهندگان به سواالت پرسشنامه

تا  20در پژوهش، در رده سني  كنندهشركتبيشتر افراد 

 نفر( و 195درصد افراد )معادل  78/50سال كه حدود  29

سال است  50كمترين فراواني مربوط به رده سني باالي 

-نفر( را تشكيل مي 17درصد افراد )معادل  4/5كه حدود 

هش تحصيالت دهنده در اين پژودهند. بيشتر افراد پاسخ

ا بنفر معادل  191كارشناسي را دارا هستند كه تعدادشان 

ت باشد. كمترين فراواني مربوط به تحصيالدرصد مي 2/61

 384نفر در بين  13باشد كه تنها تر ميكارداني و پايين

 نفر اين سطح از تحصيالت را دارا هستند.

 

 سطح آگاهی در زمینه تفکیک زباله از مبدأ

ز ن آگاهي مردم در زمينه تفكيك زباله ا، ميزا1شكل 

 دهد.نشان مي 1398مبدأ را در شهرستان بهبهان در سال 

 

 
 میزان آگاهی -1شکل 
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درصد مردم از سطح آگاهي  5/50، 1شكل مطابق 

درصد در سطوح  5/49متوسط برخوردار بودند و بقيه 

و  Abtahi آمده با تحقيقاتدستنتايج بهديگر قرار دارند. 

 .[10]خواني دارد ( هم2015كاران )هم

 سطح آگاهی به تفکیک موضوع

ميزان آگاهي مردم نسبت به تفكيك زباله بر اساس 

 است. شدهارائهج( تا 2الف تا  2موضوع در شكل شماره )

 

 معهضرورت تفکیک زباله از مبدأ برای داشتن جا -الف 2شکل  سودمندی تفکیک زباله از مبدأ برای جامعه -ب 2شکل 

 داشتن اطالعات مناسب برای ذخیره زباله -پ 2شکل  زباله دیبا کاهش تول ستیز طیحفظ مح -ت 2شکل 

داشتن فضا برای زباله تولید شده با فواید اقتصادی  -ج 2شکل 

 آوری زبالهجمع
 های محیطی با کاهش تولید زبالهکاهش آلودگی -ث 2شکل  

 

  



 ...زباله از مبدأ  كيتفك نهيدر زم يو مشاركت همگان يآگاه زانيم يبررس 

 
274 

شده ج نشان داده 2الف تا  2طور كه در شكل همان

شده است؛ بر نشان داده ج 2الف تا  2است؛ در شكل 

اساس ضرورت تفكيك زباله از مبدأ براي داشتن جامعه 

درصد مردم از سطح آگاهي بسيازياد برخوردار  75پايدار، 

بر  درصد در سطوح ديگر قرار دارند. 25بودند و بقيه 

 1/40 اساس سودمندي تفكيك زباله از مبدأ براي جامعه،

درصد مردم از سطح آگاهي متوسط برخوردار بودند و بقيه 

درصد در سطوح ديگر قرار دارند. بر اساس داشتن  9/59

درصد مردم از  5/63اطالعات مناسب براي ذخيره زباله، 

درصد  5/36سطح آگاهي بسيازياد برخوردار بودند و بقيه 

 زيست بابر اساس حفظ محيط در سطوح ديگر قرار دارند.

درصد مردم از سطح آگاهي  1/31كاهش توليد زباله، 

درصد از  7/23درصد از سطح آگاهي زياد و  9/22متوسط، 

سطح آگاهي بسيار زياد برخوردار بودند و بقيه در سطوح 

هاي محيطي با ديگر قرار دارند. بر اساس كاهش آلودگي

درصد مردم از سطح آگاهي  7/66كاهش توليد زباله،، 

درصد در سطوح  3/33رخوردار بودند و بقيه بسيازياد ب

ديگر قرار دارند. داشتن فضا براي زباله توليدشده با فوايد 

درصد مردم از سطح  4/76آوري زباله اقتصادي جمع

درصد  6/23آگاهي كم تا متوسط برخوردار بودند و بقيه 

در اين آمده دستنتايج بهدر سطوح ديگر قرار دارند 

( و 2015و همكاران ) Abtahi با تحقيقاتقسمت 

Roudbari ( هم2007و همكاران ) [14و  10]خواني دارد. 

 

میزان مشارکت مردمی در زمینه تفکیک زباله از 

 مبدأ

، ميزان مشاركت مردم در زمينه تفكيك زباله 3شكل 

نشان  1398از مبدأ را در شهرستان بهبهان در سال 

 دهد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

 میزان مشارکت -3 شکل

، مياازان مشاااركت مااردم در زمينااه 3مطااابق شااكل 

درصااد مااردم بساايار كاام و  8/58تفكيااك زبالااه از مباادأ، 

درصااد در سااطوح  2/41كاام مشاااركت دارنااد و بقيااه 

باا در ايان قسامت آمده دساتنتاايج بهديگر قارار دارناد. 

 Farhadi( و 2015و همكاااااران ) Rezvanin تحقيقااااات

 .[12و  11]خواني دارد ( هم2010و همكاران )

 

 میزان مشارکت مردمی به تفکیک موضوع

ميازان مشاااركت مااردم نساابت بااه تفكيااك زبالااه باار 

 است. شدهارائه ج 4الف تا  4اساس موضوع در شكل 
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 ز مبدأهای آموزشی تفکیک زباله ااستفاده از برنامه -الف 4شکل  جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله از مبدأ -ب 4شکل 

 ریزی برای کاهش تولید زباله برنامه -پ 4شکل  پرهیز از ریخت و پاش زباله در کوچه و خیابان  -ت 4شکل 

 انگیزه و هدف در تفکیک زباله از مبدأ -ث 4شکل  های آموزشیشرکت در برنامه -ج 4شکل 

 

شده نشان داده ج 4الف تا  4كه در شكل  طورهمان

هاي آموزشي تفكيك زباله اده از برنامهاست؛ بر اساس استف

درصد مردم از دامنه متوسط تا بسيار زياد از  76از مبدأ، 

درصد در سطوح ديگر  24مشاركت برخوردار بودند و بقيه 

قرار دارند. بر اساس جداسازي اجزاي قابل بازيافت زباله از 

درصد مردم از دامنه زياد تا بسيار زياد از  3/89مبدأ، 

درصد در سطوح  7/10برخوردار بودند و بقيه مشاركت 

ريزي براي كاهش توليد ديگر قرار دارند. بر اساس برنامه

درصد مردم از دامنه بسيار كم تا متوسط از  9/84زباله، 

درصد در سطوح  1/15مشاركت برخوردار بودند و بقيه 

وپاش زباله در ديگر قرار دارند. بر اساس پرهيز از ريخت

درصد مردم از دامنه متوسط تا  6/70ان، كوچه و خياب

درصد  4/29بسيار زياد از مشاركت برخوردار بودند و بقيه 

در سطوح ديگر قرار دارند. بر اساس انگيزه و هدف در 
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درصد مردم از دامنه متوسط تا  2/84تفكيك زباله از مبدأ 

درصد  8/15بسيار زياد از مشاركت برخوردار بودند و بقيه 

هاي ر قرار دارند و بر اساس شركت در برنامهدر سطوح ديگ

درصد مردم از دامنه كم تا بسيار كم از  5/61آموزشي، 

درصد در سطوح  5/38مشاركت برخوردار بودند و بقيه 

و  Abtahi آمده با تحقيقاتدستنتايج به ديگر قرار دارند.

( 2009و همكاران ) MirAbbasi( و 2015همكاران )

و  Rezvaninولي با تحقيقات  .[13و  10]خواني ندارد هم

 و (2010و همكاران ) Farhadi(، 2015همكاران )
Gotame ( 2012و همكاران) و  12، 11]خواني دارد هم

17]. 

 

 گیرینتیجه
ميزان آگاهي و مشاركت  يبررساين پژوهش باهدف 

 در زمينه تفكيك زباله از مبدأ شهرستان بهبهانهمگاني 
سطح آگاهي وهش نشان داد در زمينه نتايج پژ انجام شد.

درصد مردم از سطح  5/50در زمينه تفكيك زباله از مبدأ 

آگاهي متوسط برخوردار بودند. بر اساس سطح آگاهي به 

تفكيك موضوع؛ ضرورت تفكيك زباله از مبدأ براي داشتن 

جامعه پايدار، سودمندي تفكيك زباله از مبدأ براي جامعه، 

براي ذخيره زباله، حفظ داشتن اطالعات مناسب 

هاي زيست با كاهش توليد زباله، كاهش آلودگيمحيط

محيطي با كاهش توليد زباله، داشتن فضا براي زباله 

 75آوري زباله به ترتيب توليدشده با فوايد اقتصادي جمع

)بسيازياد(،  5/63)متوسط(،  1/40درصد )بسيار زياد(، 

 4/76ازياد( و درصد )بسي 7/66)متوسط تا زياد(،  7/77

درصد مردم )كم تا متوسط( برخوردار بودند. همچنين 

ميزان مشاركت در زمينه هاي پژوهش نشان داد، يافته

درصد مردم بسيار كم و كم مشاركت دارند. بر  8/58

اساس ميزان مشاركت مردمي به تفكيك موضوع؛ بر اساس 

هاي آموزشي تفكيك زباله از مبدأ، استفاده از برنامه

ريزي سازي اجزاي قابل بازيافت زباله از مبدأ، برنامهجدا

وپاش زباله در براي كاهش توليد زباله، پرهيز از ريخت

كوچه و خيابان، انگيزه و هدف در تفكيك زباله از مبدأ و 

درصد )از  76هاي آموزشي، به ترتيب شركت در برنامه

تا درصد )از دامنه زياد  3/89دامنه متوسط تا بسيار زياد(، 

درصد )از دامنه بسيار كم تا متوسط(،  9/84بسيار زياد(، 

درصد  2/84درصد )از دامنه متوسط تا بسيار زياد(،  6/70

درصد )از دامنه كم  61)از دامنه متوسط تا بسيار زياد( و /

تا بسيار كم( از مشاركت برخوردار بودند. پيشنهادهايي در 

دان در جهت بهبود و افزايش آگاهي و مشاركت شهرون

 زمينه تفكيك زباله از مبدأ در ذيل ارائه گرديده است:

 

 پیشنهادهای کلی

هاي براي جلب مشاركت شهروندان از طريق دستگاه -

دولتي و مديريتي بر مبناي نيازهاي واقعي مردم در 

 د.ريزي انجام گيري برنامهابيدستقابلراستاي اهداف 

هاي شكلتد هاي دولتي و مديريتي براي ايجاسازمان -

ام مردمي در امور تفكيك زباله از مبدأ همكاري الزم انج

 پذيرد.

وابط و ضهاي دولتي و مديريتي توسط سازمان -

 ها براي اجراي مشاركت تدوين گردد.نامهآيين

سئوالن و مديران شهري ملزم به پاسخگويي به م -

شهروندان، جهت جلب مشاركت شهروندان در امر تفكيك 

 بدأ گردند.زباله از م

 

 پیشنهادهای کاربردی

هاي آموزشي هاي گروهي با تشكيل كارگاهآموزش -

 تفكيك زباله از مبدأ برگزار گردد.

هداشتي هاي فردي و گروهي از طريق مراكز بآموزش -

درماني، انجمن اوليا و مربيان در مدارس و بسيج و 

 مساجد برگزار گردد. مقاومتهاي پايگاه

با سطح سواد  شدهارائهش، مطالب در هنگام آموز -

 افراد بايد مطابقت داشته باشد.

در  ثر در مشاركت بيشتر مردمؤهاي مدر زمينه روش -

ها گردد كه شهردارياز مبدأ پيشنهاد مي هازبالهتفكيك 

زش ، براي آموييانمايهاي كوتاه و پوساخت فيلم اقدام به

ختيار ادر  رايگاندي سيصورت به شهروندان نمايند و به

 .شود هر خانواده گذاشته

رساني و آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي اطالع -

 منظورها بهها، مدارس راهنمايي و دبيرستاناعم از دبستان

 ديآگاهي عامه مردم نسبت به اهميت تفكيك از مبدأ و فوا

محيطي، اقتصادي بازيافت و تشويق آنان بهداشتي، زيست
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 سازيدر اين امر مهم فرهنگ مشاركت فعال منظوربه

 گردد.

هاي گروهي مانند توان از رسانههمچنين مي -

هاي نهاد هاي اجتماعي و گروه، شبكهراديو ،تلويزيون)

كه داراي تأثيرگذاري بيشتري بر مخاطب هستند  مردمي

 .هاي آموزشي ويژه استفاده كردبرنامه در پخش

و  دولتي هايها، ارگانها براي خانوادهشهرداري -

نهادهايي كه عالوه بر وظايف خود داراي برخوردهاي 

زيست كوشا هستند، ارشادي هستند و در حفظ محيط

شهرداري براي جلب مشاركت  مثال   دمزايايي قائل شو

ان با شهروند را تفكيك زبالهتواند سود ناشي از مردم مي

 .ودشهاي تشويقي در افراد خود سهيم و باعث ايجاد انگيزه

 در تفكيك زباله از مبدأبا توجه به اينكه مسئله  -

مجموعه مسائل پررنگ اجتماعي و اقتصادي جامعه 

ستفاده از تبليغ براي ا باخته است. بهترين شيوهرنگ

د. بو معرفي است و براي اين كار بايد پذيراي هر ايده نويي

( پرمخاطب هزينه،كم)ها، ارسال پيامك يكي از اين ايده

 .ين تلفن همراه استمشترك براي

هاي عمومي در سمينار، برنامه و جشن در مكان -

و تفكيك زباله از مبدأ توسط شهرداري شهرستان مورد 

محيطي و اقتصادي زيست بيان اهداف و اهميت بهداشتي،

 گردد. برگزار تفكيك از مبدأ

يز هاي عضويت و جلب مشاركت مخاطبين نارائه فرم -

 هاي موفق در جلب مشاركت مردمتواند ازجمله راهكارمي

 .باشد

اي ههاي مشاركتي همه مردم از تمام گروهبه توان -

جنسي با هر سطح سواد، شغل، تأهل و مدت سكونت و 

-ها در زمينههمفكري، همياري و مشاركت آن استفاده از

 توجه گردد. شانهاي موردعالقه

 

 سپاسگزاری
االنبياء از همكاري دانشگاه صنعتي خاتموسيله بدين

كه ما را در انجام  بهبهان و نيز شهرداري شهرستان بهبهان

  شود.سپاسگزاري مي ،اين تحقيق ياري نمودند
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SSuurrvveeyy  oonn  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  wwaassttee  sseeppaarraattiioonn  ffrroomm  

BBeehhbbaahhaann  cciittyy  

  

  
Abstract 

At present, public awareness and participation in waste 

separation from the source have not been applicable much due 

to the management rules and lack of familiarity with the urban 

affairs of the city administration. Therefore, the purpose of 

this study was to investigate the level of public awareness and 

participation in waste separation in Behbahan city. For this 

purpose, a descriptive and analytical research method was 

used by the field method. The statistical population of the 

study was the citizens of Behbahan city in 2019 among whom 

a sample of 384 people was selected by simple random 

sampling and a questionnaire was distributed. The results 

showed that 50.5% of the population had a moderate level of 

knowledge regarding waste separation. Based on the level of 

awareness of the subject, people are aware of: the need to 

separate waste from the source for a sustainable society, to 

have adequate information for waste storage, to protect the 

environment by reducing waste generation, and to reduce 

environmental pollution by reducing waste generation, 

respectively. However, they were poorly aware of the 

usefulness of separating waste from the source for the 

community and having space for the waste generated with the 

economic benefits of waste collection. The findings also 

showed that 58.8% of the people are low in terms of 

participation. Based on the extent of popular participation by 

the subject; based on the use of waste separation training 

programs by source, separation of recyclable waste 

components from source and avoidance of spillage of waste 

on the street, motivation, and purpose in separating waste 

from source, respectively were good partnerships. But they 

were poorly involved in planning to reduce waste production 

and participate in training programs. 

Keywords: Waste separation from source, awareness, public 

participation, Behbahan. 
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