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زیستی تبدیل مدیریت مواد زائد جامد شهری در قرن اخیر به یک مسأله مهم محیط پیشینه و هدف:

رتباط با مدیریت پسماند شهری در برای سنجش نگرش و آگاهی مردم در اشده است. مطالعه حاضر 

 صنعتی، تجاری، خانگی، هایشامل زباله شهرکرد اغلب در جامد زائد مواداست.  شهرکرد انجام شده

 هازباله از درصدی شوند ومی دفن شده غیرتفکیک صورتبه هااین زباله .باشندزراعی می و ساختمانی

وجود  چهارمحال و بختیاری کارخانه بازیافت در استانجا که مانند. از آنمی باقی مدیریتی گونههیچ بدون

با توجه به نقش  .وندرمیبدون بهره از بین  ،که ارزش اقتصادی بالایی دارندبسیاری از پسماندها  ندارد،

ریزان شهری و استانی، با کمی تأمل و قبول نقش افراد جامعه در چرخه مدیریت تأثیرگذار مدیران و برنامه

 .ن بسیاری از مشکلات مربوط به مراحل بعدی سیستم دفن پسماند را به حداقل ممکن کاهش دادتوامی

ای و اسنادی، کتابخانه های میدانی،روش) از روش ترکیبیمنظور انجام این مطالعه به ها:مواد و روش

پنجاه  طور تصادفیشهر به سه ناحیه تقسیم و در هر ناحیه به( استفاده شد و تحلیلی و توصیفی

 پزشکی علوم هایدانشگاه مواد زائد زمینه در متخصص توسط هاروایی پرسشنامه پرسشنامه توزیع شد.

های دادهدر نهایت تجزیه و تحلیل  .گرفت قرار ییدأت مورد کرونباخ توسط تست آلفا آن پایایی و کشور

و با استفاده از آمار توصیفی،  11نسخه  SPSS و Excelافزار با استفاده از نرم هاپرسشنامهاین حاصل از 

به منظور بررسی تأثیر جنسیت بر . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآزمون همبستگی، تحلیل واریانس 

از آزمون  مشارکت میزان ساختار سنی بر و تلامستقل و تأثیر تحصی T میزان مشارکت از آزمون

ANOVA .استفاده شد 
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بررسی  این در آگاهی نمره دارند. میانگین تر و خشک هایآگاهی کامل از تفاوت بین زباله افراد درصد 18

د که با توجه به این امتیاز میزان آگاهی امتیاز بو 82خطای استاندارد( از  ±)میانگین  22/01 1± /12

 مردم متوسط برآورد شد. 

رسانی و مواد زائد جامد شهری باید آگاهینتایج بیانگر این است که در ارتباط با موضوع خاص  بحث:

با افزایش سطح سواد و آگاهی مردم، های بیشتری صورت گیرد، با این وجود در این مطالعه موزشآ

 هایی ریزیتوان مدیریت کرد. برنامهطور خاص مواد زائد جامد را بهتر میو به زیستیل محیطئمسا

شود ها و تقویت دانش مردم ضروری است. در این راستا پیشنهاد میمنظور تغییر رفتار و نگرش خانوادهبه

 هایهرسان و مناسب آموزشی هایگیری از فناوریچهره، بهره به چهره متولیان و مسؤولان امر آموزش

 برای ارتقاء فرهنگ عمومی در رابطه با مواد زائد جامد را مورد توجه قرار دهند. گروهی
 

  مقدمه

 فرآیند چند برای توصیف کلی اصطلاح یک زباله مدیریت

زائد  مواد زباله و بازیافت کاهش یا حذف است که متمایز

 هایزباله مدیریت شهرنشینی گیرد. با توسعهرا در برمی

 بهداشت بزرگ برای زیستیمحیطتهدید  به یک جامد

 ,.Desa et alتبدیل شده است ) شهری مناطق در عمومی

2011; Abarca et al., 2013; Kassie, 2016). زندگی 

سبب  تواندمی یافته صنعتیتوسعه کشورهای در روزمره

 با گردد. کنندهمصرف ازای هرزباله به تولید چندین تن

 یک عنوانبه جامد ضایعات از کشورها حال، این این

 تا آن موفق به مدیریت و کنندمی استفاده سودآور تجارت

 درحال کشورهای که،درحالی .اندشده قبولی قابل سطح

 درزیستی محیط مدیریت هایسایر جنبه همانند توسعه

 مواجه خاصی هایچالش با جامد هایزباله مدیریت

یریت پسماند، ها در مددلیل اصلی این چالش .هستند

کاهش منابع مالی و  شهرنشینی، جمعیت و رشد سریع

 ,Bovard & Ilanloo)ریزی شهری است ضعف برنامه

  شهرها در زباله مدیریت مسؤول ها. شهرداری(2020

 یک ایجاد برای هاییکه در این راستا چالش باشندمی

حال در با این .دارند ساکنان برای کارآمد و مؤثر سیستم

ها با ه با این مشکلات و فایق آمدن بر چالشمقابل

 بودن بعدی چند پیچیدگی و مالی، منابع محدودیت

  .اندمواجه مسأله
 عوامل تعیین زیادی برای مطالعات گذشته هایسال در

 حال در شهرهای در زباله مدیریت هایسیستم بر مؤثر

 طبق . بر( et al.,Firoozi 2011)است  شده انجام توسعه

های چالش از یکی زیست محیط هایانجمن گزارش

 بهداشت مشکل توسعه، حال در در شهرهای موجود

 .است جامد هایزباله مدیریت خاص طوربه و عمومی

در حال توسعه  هایشهرموجود از  یهاآمارها و گزارش

 کیلوگرم هشت تا یک هر خانوار یازاکه به دهدینشان م

د موا سال در تن لیونمی پنج از بیش و خانگی زائد مواد

و  یورآجمع این،برعلاوه شود.می یدتول یزائد جامد صنعت

 صورت  یایشرفتهپ یهایستمس یقها ازطردفن زباله

 نوع دهد کهنشان می شده انجام هایگیرد. بررسینمی

 سیستم مسقیم با طوربه منطقه هر در تولیدشده زباله

ارتباط دارد  مردم زندگی نحوه و تولید هایمکان فعالیت،

( et al.,Abtahi ; 2011 ,.et alPermakumara, 2011; Tai 

تاکنون مطالعات متعددی در رابطه با بررسی . (2015

آگاهی و نگرش مردم در زمینه مدیریت پسماند در سراسر 

شود. جهان صورت گرفته است که به چند مورد اشاره می

Malakootian و Yaghmaean (8114 ،میزان آگاهی ،)

نگرش و عملکرد مردم کرمان در مدیریت مواد زائد جامد 

داد که  را با توزیع پرسشنامه بررسی نمودند. نتایج نشان

اکثریت مردم شهر، درجه آگاهی، نگرش و عملکرد بسیار 

و  Ebrahimiیگری که توسط بالایی داشتند. در مطالعه د

از طریق پرسشنامه و  شهر یزد در (8111همکاران )

پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام شد، 

عملکرد شهروندان در دهنده وضعیت نامطلوب نتایج نشان

حمل پسماند تا وسیله نقلیه  خصوص تفکیک از مبدأ و

حویل به موقع تها در کننده، وضعیت خوب آنآوریجمع

و  سازی پسماند در منزل قبل از تحویلپسماند و ذخیره

بازیافت اقلام  در آگاهی ازها آن متوسط تا خوبرتبه 

دیگری توسط  بود. مطالعهموجود در پسماند 

Ehrampoush ( در منطقه جرقویه8111و همکاران ،)- 

رامشه در زمینه مدیریت مواد زائد جامد از طریق توزیع 

انجام شد. طبق نتایج آگاهی مردم متوسط به  مهپرسشنا

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=20578
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ها مثبت بود. بهترین روش دفع زباله طبق بالا و نگرش آن

نیز  %8/00از مردم دفن بهداشتی و طبق نظر  %2/02نظر 

( در شمال و 8118و همکاران ) Abediبازیافت بود. 

جنوب شهر تهران، میزان تأثیر آموزش تفکیک پسماندها 

آوری اطلاعات از گردید. برای جمعاز مبدأ بررسی 

ها از تحلیل واریانس پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آن

های مستقل استفاده استیودنت برای گروه tیک طرفه و 

های ارائه شده مؤثر بودند. شد. نتایج نشان داد که آموزش

( در شهر یزد با 8110و همکاران ) Safdariنتایج مطالعه 

نفری نشان  011مصاحبه در یک نمونه  توزیع پرسشنامه و

داد که بین سطح تحصیلات زنان با آگاهی و نگرش و بین 

نتایج  داری وجود دارد.ها رابطه معنیشغل و آگاهی آن

 ( نیز نشان داد که8118) و همکاران Kalantariمطالعه 

مثبت  هو رفتار پسماند رابط یستیزطیمح یهاارزش ینب

از  %2/1 فقطکه طوری، بهاردوجود د یفیضع اریبس

 نییتبی ستیز طیمح یهاارزش قیپسماند از طر افتیباز

با استفاده از  ،Wan Yacoob (8118)و  Ariffinگردد. یم

دانش، نگرش و  ،رسونیپ یهمبستگو آزمون  پرسشنامه

را نسبت به سوزاندن  Kuala Terengganu عملکرد مردم

  جی. نتاودندهای جامد در فضای باز بررسی نمزباله

 عملکرددانش با نگرش و  نیب یفیرابطه ضع دهندهنشان

 Afroz در مطالعه .بودباز  زباله در فضای در مورد سوزاندن

 یسطح دانش، آگاهنیز هدف بررسی ( 8118و همکاران )

ی بود که خانوارها را کیپلاست یهاو نگرش نسبت به زباله

بدون  نیکمپ" مالزی تشویق به شرکت در ،کوالا لامپوردر 

درصد از خانوارها  02 کرد. در این مطالعهمی "کیپلاست

که  دادنشان  جی. نتابودند نیکمپ نیبه شرکت در ا لیما

تر و متقاعدتر از دانش خود هستند نسبت که آگاه یافراد

 دارند. افتینسبت به باز یترخود نگرش مثبت انیبه همتا

در بررسی  (8112و همکاران ) Otsyina نتایج مطالعه

، دفع و هدر مورد استفاد دانش، نگرش و عملکرد مردم

 در بین گوسفند و بز یبر رو یکیپلاست یهازباله ریتأث

اکثر مردم به پرسشنامه نشان داد که  دهندهپاسخ 024

ز خود روزانه ا یلیتحص تیصرف نظر از سن، شغل و وضع

کردند. یکم استفاده م نهیهز لیدلبه یکیپلاست سهیک

عنوان را به واناتحی مرگ ،دهندگاناز پاسخ یخش بزرگب

 که با وجود ذکر کردند هاسهیکاین مصرف  یینها امدیپ

و  Govender عمل ادامه دادند. نیبه ا ی از آنآگاه

 کی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان( 8112همکاران )

در را  KwaZulu-Natal ای در استانمنطقه مارستانیب

اند مراکز بهداشتی با توزیع پرسشنامه پسم تیریمورد مد

 شرکتناکافی دانش  دهندهنشان جینتاارزیابی نمودند. 

پسماند مراکز بهداشتی و نگرش  تیریمددر  کنندگان

این  نسبت به دفع مناسب هاآناز  یمیاز ن شیبخوب 

ها عملکرد از آن %1/20 تنها چنینپسماندها بود. هم

 ای دیگر توسطر مطالعهد خوب را نشان دادند.ی تیریمد

Alimohammadi ( 8112و همکاران )یهامارستانیدر ب 

ها از داده یآورجمع یبرا رانیا در شابوریتابعه شهرستان ن

 ک،یموگرافبخش اطلاعات د 4شامل  هاییپرسشنامه

 لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. برا ددانش، نگرش و عملکر

و  Wallis -Kruskal، Whitney U-nnMaها از آزمون داده

دهنده نشان نتایجاستفاده شد.  رمنیاسپ یهمبستگ بیضر

 نینگرش و عملکرد، رابطه ب نیرابطه ب دار بودنمعنی

 نیب رابطهو افراد با دانش، نگرش و عملکرد  یسابقه کار

 بود.سن با نگرش 

 میان در شهرکرد )مرکز استان چهارمحال و بختیاری(

 پرجمعیت شهرهای از ایران یکی شده شناخته شهرهای

 تجاری و صنعتی هایفعالیت مرکز چنینو هم گردشگری

 در شهر این آماری کشور، جمعیت براساس سالنامه .است

 شده است. این برآورد نفر 111444 حدود 1012 سال

  توسط شهر شدن احاطه و بالا دلیل ارتفاعبه منطقه

 نیمه هوای و آب دارای زاگرس و مرکزی هایکوهرشته

 جمعیت این سریع باشد. به دنبال رشدمی سرد و مرطوب

 پرورش، و آموزش نظیر خدماتی مختلف هایبخش شهر،

. است یافته نیز افزایش ارتباطات و نقل و حمل و بهداشت

 زباله دفع خدمات و مدیریت به مربوط مسائل حال، این با

 به مربوط مسائل به نسبت سوم و دوم اولویت عنوانبه

 عمده است. انواع شده شناخته زهکشی و یلس مسکن،

 خانگی، هایشامل زباله شهرکرد در جامد زائد مواد

 این در. باشندزراعی می و ساختمانی صنعتی، تجاری،

 از بیش و کنندزندگی می نفر هزار 121 از بیش شهر

 هایزباله شده تولید شهری جامد هایزباله کل از نیمی

 مؤسسات تجاری و هایشبخ مربوط به مابقی و خانگی

 الی 182 در حدود شهر در زباله تولید میزان .باشندمی

 2 در و آوریجمع روزانه که بوده روز در تن 101

 با  هکتار 80 وسعت به زمینی در شهرکرد کیلومتری



 1041 تابستان، 77، شماره 7دوره              محیط زیست و توسعه فرابخشیمجله  پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

 

0 

 ,Yousefpour & Noorian) شوندمی دفن ازخاک ایلایه

 شده فکیکغیرت صورتبه هازباله است ذکر به لازم. (2012

  بدون هازباله از درصدی حال این با .شوندمی دفن

کارخانه بازیافت در مانند. نبود می باقی مدیریتی گونههیچ

موجب شده است که بسیاری  چهارمحال و بختیاری استان

که ارزش اقتصادی بالایی دارند بدون از پسماندها درحالی

ر مدیران و با توجه به نقش تأثیرگذا .بهره از بین بروند

ریزان شهری و استانی، با کمی تأمل و قبول نقش برنامه

توان بسیاری از افراد جامعه در چرخه مدیریت می

مشکلات مربوط به مراحل بعدی سیستم دفن پسماند را 

 توصیفی و مقطعیمطالعه  .به حداقل ممکن کاهش داد

 و مردم و آگاهی نگرش و میزان سنجش منظوربهحاضر 

 شهری پسماند مدیریت با ارتباط در موجود وضع شناخت

 انجام شده است. شهرکرد شهر در
 

 هامواد و روش
 هاداده آوریجمع روش

و از روش مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی بوده 

ای و اسنادی، تحلیلی های میدانی،کتابخانهروش) ترکیبی

شهرکرد،  شهر ( استفاده شد. پژوهش حاضر درو توصیفی

(. 1انجام شد )شکل در ایران  ترین مرکز استانمرتفع

پرسشنامه  به وسیلهدر این پژوهش  آوری اطلاعاتجمع

منظور انجام این مطالعه شهر به سه ناحیه انجام شد. به

طور تصادفی پنجاه پرسشنامه تقسیم و در هر ناحیه به

 12توزیع شد. پرسشنامه توسط افرادی با سن بیشتر از 

سنجش نگرش مردم در رابطه با  برای سال تکمیل شد.

صورت حضوری از پرسش به 18مواد زائد جامد شهری 

مخاطبان تکمیل گردید. بررسی روایی پرسشنامه با 

 در این تحقیق سناستفاده از آلفای کرومباخ انجام شد. 

سال  41و بیشتر از  82-41، 12-82به سه طبقه  افراد

دموگرافیک  این پرسشنامه حاوی اطلاعاتتقسیم شد. 

و اطلاعات مربوط به )سن، جنس و میزان تحصیلات( 

در  .مواد زائد جامد بودزمینه  میزان آگاهی و عملکرد در

 ای )خیلیهای سؤالات پنج گزینهپاسخ این پرسشنامه

رم( بود و برای پاسخ ندا آشنایی کم، خیلی زیاد، زیاد، کم،

امتیازی بین صفر )آشنایی ندارم( تا چهار  هر پرسش

 زیاد( در نظر گرفته شد. )خیلی

در  به پژوهش نویسندگان حضوری مراجعه با هاپرسشنامه

 در مربوطه اطلاعات و شده توزیع شهروندان بین منازل

 داده شهروندان به محققین توسط هاآن خصوص تکمیل

مواد  زمینه در متخصص توسط هارسشنامهروایی پ شد.می

 توسط آن پایایی و کشور پزشکی علوم هایدانشگاه زائد

در نهایت تجزیه  .گرفت قرار تایید مورد کرونباخ تست آلفا

با استفاده از  هاپرسشنامهاین های حاصل از دادهو تحلیل 

و با استفاده از آمار  11نسخه  SPSS و Excelافزار نرم

مورد تجزیه و زمون همبستگی، تحلیل واریانس توصیفی، آ

به منظور بررسی تأثیر جنسیت بر . تحلیل قرار گرفت

 و تلامستقل و تأثیر تحصی T میزان مشارکت از آزمون

 ANOVAاز آزمون  مشارکت میزان ساختار سنی بر

 استفاده شد.

آمده در رابطه با دستدر یک پرسشنامه بالاترین امتیاز به

( فرض گردید. در این تحقیق 4×18) 82آگاهی مردم 

برای ارزیابی امتیاز نهایی هر پرسشنامه، امتیاز کل به سه 

(، گروه متوسط )امتیاز 01گروه ضعیف ) امتیاز کمتر از 

 به بالا(  تقسیم شد. 41( و گروه خوب )امتیاز 41-01

 

 
 موقعیت شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری و ایران -1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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 نتایج
، 28/1طبق نتایج، با توجه به میزان آلفای کرومباخ برابر 

ها از روایی خوبی برخوردار سوالات مطرح شده در پرسشنامه

بودند. نتایج مربوط به هر بخش از سوالات در زیر ارائه شده 

 است.

 های دموگرافیک جامعه مورد مطالعهویژگی

 تعداد شود بیشترینمشاهده می 8طور که در شکل همان

 82-41 ی در بازهسنها از نظر دهندگان به پرسشنامهپاسخ

 41های سنی بزرگتر از ( و بعد از آن در بازهدرصد 0/20) سال

 لحاظ از درصد( بودند. 8/88سال ) 12-82درصد( و  84سال )

دهندگان دارای پاسخ تحصیلات نیز بیشترین تعداد سطح

و بعد از آن  درصد( 0/22کارشناسی ) دیپلم وفوقمدرک 

درصد( و کارشناسی ارشد  0/18درصد(، زیر دیپلم ) 81دیپلم )

 از درصد  8/21 چنیندرصد( بودند. هم 0/8و بالاتر )

  تشکیل دادند. یانآقادرصد را  41 /0بانوان و دهندگان را پاسخ
  

هادهندگان به پرسشنامهپاسخ کیدموگراف هاییژگیونتایج  -2شکل   

 پاسخ مردم در خصوص مواد زائد جامد  یوانفرا توزیع

نتایج توزیع فراوانی پاسخ مردم در خصوص مواد زائد جامد 

آگاهی کامل از تفاوت بین  افراد درصد 18 نشان داد که تقریباً 

(. در پاسخ به سؤال میزان 1دارند )جدول  تر و خشک هایزباله

  یبهداشت صنعتی، بیمارستانی، دفن هایآشنایی با زباله

سوز، زباله هایدستگاه در هازباله شهری و سوزاندن هایزباله

بیشترین فراوانی مربوط به گزینه آشنایی ندارم و یا آشنایی کم 

 22/01 ±1 /12بررسی  این در آگاهی نمره بوده است. میانگین

امتیاز بود که با توجه به  82از  خطای استاندارد( ±)میانگین 

 مردم متوسط برآورد شد. این امتیاز میزان آگاهی

 افراد  یتسن و جنس یلات،تحص میزانبا  یآگاه یزانم ارتباط

دست آمده تعداد افراد در دامنه تحصیلات طبق نتایج به

درصد، فوق دیپلم و کارشناسی  0/8کارشناسی ارشد و بالاتر 

درصد  0/18تر از دیپلم درصد و پایین 81درصد، دیپلم  0/22

آگاهی مردم در مورد مواد زائد جامد  بود. میانگین میزان

ارائه  0شهری با در نظر گرفتن میزان تحصیلات افراد در شکل 

شده است. طبق نتایج میانگین بیشترین میزان آگاهی مربوط 

( و بعد 8/42به افراد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر )

( 0/42( و فوق دیپلم و کارشناسی )48تر از دیپلم )از آن پایین

داری بین میزان آگاهی و میزان چنین ارتباط معنیبود. هم

 (.p<12/1تحصیلات افراد وجود داشت )کای اسکور، 

میانگین میزان آگاهی مردم در مورد مواد زائد جامد شهری با 

ارائه شده است. طبق  4نیز در شکل  در نظر گرفتن سن افراد

درصد نمونه  0/20سال با  82-41نتایج، افراد در دامنه سنی 

( و بعد از آن 0/48جمعیت دارای بیشترین میزان آگاهی )

( 2/42درصد نمونه جمعیت ) 84سال به بالا با  41دامنه سنی 

( بودند. هر 42درصد نمونه جمعیت ) 8/88سال با  82تا  12و 

یج آزمون آماری نشان داد بین میزان آگاهی و سن چند نتا

 (.p>12/1)کای اسکور، داری وجود ندارد افراد ارتباط معنی

میانگین میزان آگاهی مردم در مورد مواد زائد  2در شکل 

ت افراد ارائه شده است. جامد شهری با در نظر گرفتن جنسی

 طبق نتایج میزان آگاهی افراد در بین زنان و مردان شرکت

که بیشترین طوریکننده تفاوت ناچیزی را نشان داد، به

درصد  8/20میانگین میزان آگاهی در زنان )با جمعیت 

درصد(  0/41و در مردان )با جمعیت  2/42جمعیت( با مقدار 

داری بین میزان رتباط معنیچنین ابود. هم 2/42با مقدار 

)کای  کننده وجود نداشتآگاهی مردم و جنسیت افراد شرکت

 . (p>12/1اسکور، 
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 شهری فراوانی میزان آگاهی مردم در خصوص مواد زائد جامد توزیع -1جدول 

 

 پرسش

میزان  پاسخ

آگاهی 

 مردم

 فراوانی

 درصد

 خیلی

 زیاد
 کم زیاد

 خیلی

 کم

 آشنایی

 ندارم

 دارید؟ آگاهی روز در خود خانواده تولیدی زباله میزان از آیا
 تعداد

 درصد

111 

0/81 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01 

8/81 
 زیاد خیلی

 هستید؟ متصور اقتصادی ارزش خانگی هایزباله برای آیا
 تعداد

 درصد

01 

88 

82 

8/12 

08 

0/81 

00 

88 

12 

18 
 زیاد خیلی

 دانید؟می را تر و خشک هایزباله میان تفاوت آیا
 تعداد

 درصد

148 

0/18 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

8/8 
 زیاد خیلی

 دارید؟ آشنایی صنعتی هایزباله با میزان چه تا
 تعداد

 درصد

14 

0/1 

08 

84 

42 

01 

11 

0/8 

44 

0/81 
 کم

 هستید؟ مطلع بیمارستانی هایزباله از اندازه چه تا
 تعداد

 درصد

11 

8/8 

12 

18 

48 

0/01 

08 

8/84 

02 

0/82 
 کم

 دارید؟ آگاهی شهری هایزباله از میزان چه تا
 تعداد

 درصد

11 

0/8 

22 

8/02 

08 

84 

8 

8/4 

02 

0/82 
 زیاد

 چیست؟ آوریجمع از بعد تولیدی هایزباله سرنوشت دانیدمی آیا
 تعداد

 درصد

110 

0/82 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

08 

8/84 
 زیاد خیلی

 دارید؟ آشنایی شهری هایزباله بهداشتی دفن سیستم با آیا
 تعداد

 درصد

18 

0/11 

01 

88 

40 

8/82 

11 

0/8 

41 

8/88 
 کم

 دارید؟ آشنایی سوززباله هایدستگاه در هالهزبا سوزاندن روش با میزان چه تا
 تعداد

 درصد

11 

0/8 

84 

18 

08 

0/81 

81 

0/10 

80 

48 

 آشنایی

 ندارم

 آشنا....( فلزات، شیشه، باطله، کاغذهای کردن جدا) هازباله مبدا از تفکیک با آیا

 هستید؟

 تعداد

 درصد

01 

81 

24 

08 

84 

18 

8 

8/4 

02 

0/80 
 زیاد

 دارید؟ آشنایی شهری جامد مواد افتبازی فرایند با آیا
 تعداد

 درصد

12 

18 

84 

8/48 

02 

0/82 

2 

0/2 

88 

8/14 
 زیاد

 دارید؟ آشنایی بازیافت غیرقابل ضایعات با آیا
 تعداد

 درصد

1 

8 

82 

0/40 

41 

8/88 

11 

0/8 

82 

8/18 
 زیاد

 باشد؟می آشنایی کلمه شما برای کمپوست اصطلاح آیا
 تعداد

 درصد

112 

8/82 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

08 

0/81 
 زیاد خیلی

 دارید؟ آگاهی زیست محیط در پسماندها رهاسازی خطرات از اندازه چه تا
 تعداد

 درصد

18 

0/81 

28 

8/04 

8 

0/1 

1 

8/1 

0 

8 
 زیاد خیلی

 دارید؟ آگاهی خانه در سمی هایزباله از ناشی خطرات از اندازه چه تا
 تعداد

 درصد

81 

0/48 

22 

8/02 

1 

8 

1 

1 

18 

2 
 ادزی خیلی

 آگاهی خانه در زاآتش و شونده منفجر هایزباله از ناشی خطرات از اندازه چه تا

 دارید؟

 تعداد

 درصد

41 

8/88 

01 

88 

81 

0/11 

2 

0/2 

04 

8/88 
 زیاد خیلی

 آشنا شهرکرد شهرداری مواد تبدیل و بازیافت سازمان و شهری خدمات بخش با آیا

 هستید؟

 تعداد

 درصد

4 

8/8 

24 

08 

02 

0/80 

80 

0/12 

04 

8/88 
 زیاد
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 های جامددر خصوص دفع زباله مردم یبا آگاه یلاتتحص یزانارتباط م -3شکل 

 

 
 شهری های جامددر خصوص دفع زباله مردم یبا آگاه سن یزانارتباط م -4شکل 

 

 
 شهری های جامددر خصوص دفع زباله مردم یبا آگاه جنسیت یزانارتباط م -5شکل 
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 بحث 
روز افراد جامعه شک سطح سواد، آگاهی و تقویت دانش بهبی

توسعه یافتگی هر کشوری دارند.  نقش مؤثری در فرآیند رشد و

نتایج مطالعه حاضر در زمینه سنجش نگرش مردم شهرکرد 

ها دهد بین میزان تحصیلات افراد و میزان آگاهی آننشان می

داری وجود در رابطه با مدیریت مواد زائد جامد ارتباط معنی

ها که بین میزان آگاهی افراد و سن و جنسیت آندارد. درحالی

متعددی در بررسی نگرش  اتمطالعوجود ندارد. نتایج ارتباطی 

(، یزد  et al.,Moharamnejad 2011کاشان ) هایشهرمردم 

(2011 et al.,Ebrahimi ( اصفهان ،) et al.,Ehrampoush 

 Abtahi( و تهران )Mehdeinezhad, 2002(، گرگان )2010

2015 et al.,) جامعه با یلاتتحص یزانمداری بین رابطه معنی 

را تایید کردند. با توجه به نتایج این مطالعه افراد  یآگاه یزانم

توان استدلال کرد که هرچه های مطالعات اخیر میو  یافته

ای از لحاظ سطح سواد و دانش در سطح بالاتری باشد به جامعه

خصوصاً  زیستیمحیطتبع آن آگاهی مردم در زمینه مسایل 

 ود. شمدیریت مواد زائد جامد تقویت می

 پسماند، مدیریت زمینه در شهروندان دانش و افزایش آگاهی

نتایج  .است عمومی مشارکت جلب در عوامل مهم از یکی

رابطه با مدیریت مواد مردم در  یآگاهمطالعه  حاضر نشان داد 

خطای  ±)میانگین  22/01 ±12/1زائد جامد در حدود 

متیاز میزان امتیاز بود که با توجه به این ا 82استاندارد( از 

شود. در راستای تقویت دانش آگاهی مردم متوسط برآورد می

 و آگاهی مردم و تغییر نگرش آنان در زمینه مسایل 

عنوان کاربران نهایی امور توان مردم را بهمی زیستیمحیط

که امروزه طوریشهری وارد چرخه مدیریت امور شهری کرد. به

اسبی برای مدیریت عنوان جایگزین منمدیریت مشارکتی به

شود و شهرداری و مردم این ها قلمداد میسنتی زباله

طور مشترک به عهده دارند. با ارتقای دانش ولیت را بهؤمس

توان گامی مؤثر مردم در رابطه با مواد زائد جامد شهری می

ترین بخش از مهم براین،برای نیل به این هدف برداشت. علاوه

بوده و یکی از ابزارهای عملی  بدأکاهش از م ،مدیریت پسماند

ه بدون اجرای آن تمامی باشد کتحقق آن تفکیک از مبدأ می

 .گرددهای مختلف مدیریت پسماند با شکست مواجه میبرنامه

تنهایی کارآمد باشد و همکاری تواند بهبنابراین، مشارکت نمی

که موضوع مشارکت طوریبه .نفعان ضروری استبین همه ذی

توان فرض کرد؛ تغییر نگرش، تغییر چندان ساده نمیرا نیز 

رفتار و در نهایت پذیرش نقش مشارکتی مردم توسط 

 وانین و تمکین وظایف محوله و گاهیها و احترام به قشهرداری

ولانه و در راستای ؤتواند مشارکت آنان را مسنانوشته خود می

ت که رفع مشکل و ارایه راه حلی برای بهبود وضع موجود دانس

 Pichtel, 2005)اند منابع علمی مختلف بر آن تأکید داشته
Hung et al., 2007;   .(Kumar et al., 2009; 

منظور تغییر نگرش و رفتار های این مطالعه بهبا توجه به یافته

هایی برای تقویت طور کلی مردم و اجرای برنامهها و بهخانواده

هنگی و اجتماعی منطقه های فردانش آنان با تأکید بر زمینه

 .های علمی صورت گیردریزیموردمطالعه لازم است برنامه

 هایفناوری چهره، از به چهره آموزش بر شود علاوهپیشنهاد می

برای ارتقاء فرهنگ  گروهی هایرسانه و مناسب آموزشی

همچنین عمومی در رابطه با مواد زائد جامد بهره گرفته شود. 

و زیستی محیطپیامدهای ناگوار  منظور جلوگیری ازبه

بهداشتی ناشی از مدیریت غیر اصولی مواد زائد جامد شهری 

ای صورت گیرد. در نهایت شهرکرد به آموزش مردم توجه ویژه

توانند کارهای اجرائی میعنوان راهاجرای طرح تفکیک به

 مدنظر قرار گیرند.
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Abstract 
Introduction: Solid waste management became an important environmental issue in the last 

century. This study was conducted to evaluate the knowledge and attitudes of people 

regarding urban waste management in Shahrekord in 2013. Solid waste materials in 

Shahrekord often include household, commercial, industrial, construction and agricultural 

waste. These wastes are buried unseparated and a percentage of the waste remains 

unmanaged. Since there is no recycling factory in Chaharmahal & Bakhtiari Province, many 

wastes, which have high economic value, are destroyed with indifference. Considering the 

influential role of urban and provincial managers and planners, with a little reflection and 

acceptance of the role of community members in the management cycle, many problems 

related to the next stages of the waste disposal system can be reduced to the minimum 

possible. 

Materials and Methods: In order to execute this study, a combined method (field, library 

and documentary, analytical and descriptive methods) was used. The city was divided into 

three districts and randomly, 50 questionnaires (n=150) were distributed. The validity of the 

questionnaires was confirmed by an expert in the field of waste materials from the medical 

sciences universities in the country and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test. 

Finally, the data obtained from these questionnaires were analyzed using Excel and SPSS 

version 19 software, aided by descriptive statistics, correlation tests and variance analysis. In 

order to investigate the effect of gender on the participation rate, independent T-test was 

used, and the effect of education and age structure on the participation rate was evaluated by 

ANOVA test. 

Results: Given a Cronbach’s alpha of 0.87, the questions asked in the questionnaires had 

good validity. The largest number of respondents to the questionnaires were in the age range 

of 25-40 years old (53.3 percent), and in terms of education, they had associate and bachelors 

degrees (55.3 percent). Also, 50.7% of the respondents were women and 49.3% were men. 

The results showed a significant relationship between the level of education of people and 

their knowledge about solid waste management (chi-square, 0.05). There was no relationship 

between the awareness of people and their age and gender (chi-square, 0.05). The results of 

the frequency distribution of people’s responses regarding solid waste showed that 
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approximately 97% of people are fully aware of the difference between dry and wet waste. 

The mean score of awareness of people in this study was 31.88 ± 0.98 (mean ± SD) of 68 

score. 

Discussion: According to these results, awareness of people in Shahrekord was estimated as 

medium. These results indicated that in a society with a high level of culture, it is easier to 

manage solid waste. Therefore, there is a need for planning to change the behavior and 

attitudes of families and implement programs to increase people’s knowledge based on the 

social and cultural context of the study area. Therefore, to improve solid waste management, 

it should be use appropriate educational media to promote public culture in relation to solid 

waste management. 
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