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Introduction 

Today, due to the excessive growth of waste production in rural areas, the waste management 

system can be considered as a comprehensive management system that includes planning 

activities, organizational structure, description of responsibilities, specifying methods and 

processes, and having the necessary resources to prepare and implementation, review and 

preservation of the environment. For this reason, one of the challenging problems in these 

countries is waste generation in rural areas. In fact, waste management is one of the new 

issues in developing countries, which encourages them to implement effective, necessary and 

integrated management programs to anticipate waste generation. The most important part of a 

waste management system is policymaking in this sector. Policies should be implemented 

and accepted by the local community. Therefore, the effective components of waste 

management policies should be investigated and researched. The three important components 

of waste management policymaking include design (leadership combined with innovation), 

implementation (correct use of resources), and monitoring and control (planning and 

organizing). 

 

Materials and Methods 

The current research is terms of its practical purpose, and it is a survey in terms of its nature 

and descriptive-analytical method. The statistical population of the research includes (14) 

people from the Islamic councils and village heads of the selected villages under study in 

Paveh city. The method of collecting information in this research is library and field. To 

ensure the formal and content validity of the questions, the opinions of 12 professors and 

experts who had expertise in this field were used. Also, the construct validity of the 

mentioned questionnaire was confirmed by Bartlett's test and the Keizer-Meyer-Elkin 

sampling adequacy test, and the reliability of the questionnaire was estimated by Cronbach's 

alpha coefficient and confirmed. For inferential statistical analysis (exploratory factor 

analysis and path analysis) it was done using Spss25 and Amos23 software. 

 

 

 

 

 

Results and Discussion 

The results of this research show that from the point of view of villagers and village Islamic 

councils, there is a significant and positive relationship between all three components of 

"leadership combined with innovation, proper use of resources, and planning and 

organization" with waste management policy making. The positive sign indicates that there is 

a direct relationship between these three components and waste management policymaking, 

and the more their indicators improve at the level of the studied rural areas, the waste 

management policymaking will also be affected and will be better planned and implemented. 

This part of the results is consistent with the studies of Abdoli et al. (2018), Anabastani et al. 
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(2020), Nemati et al. Also, in this research, in order to determine the contribution of each of 

the three dimensions of leadership combined with innovation, correct use of resources, and 

planning and organizing on the waste management policy from the perspective of villagers 

and village Islamic councils, the combined multiple regression test was used. According to 

the results of this section, a total of 91% of the variance of waste management policy was 

determined by the three dimensions of leadership combined with innovation, correct use of 

resources, and planning and organization. Also, according to the estimation of the standard 

regression coefficient, the results showed that the most important indicators in predicting 

waste management policy are planning and organizing, leadership combined with innovation 

and correct use of resources. 

 

Conclusion 

 

According to the findings of the research, the environmental and health problems caused by 

the lack of proper management of rural solid waste have caused an increase in disease, an 

increase in rodents and insects, pollution of land, water, air, the spread of unpleasant odors in 

the space, and other problems; In such a way that improving the efficiency of the waste 

management system has become one of the most important goals of Paveh city councils. 

Policymaking and waste management in villages due to the cultural context, population, 

economy, indiscriminate consumption of materials, lack of awareness and lack of attention of 

people, lack of sense of responsibility, heterogeneous and extensive nature of waste 

materials, non-implementation of regulations, laws and lack of facilities in the field of rural 

services It is facing problems. In all stages of management, one of the keys to success is 

public awareness and participation. Of course, this important thing is of particular importance 

in the stage of production and storage in the place, which has an impact on the next stages, 

i.e. collection, transportation and disposal. The waste management in the studied villages is 

not sanitary at all and the high volume of waste in the landfill, along with the failure to 

comply with its own standards, has created a completely unsanitary situation that can lead to 

various acute environmental, social and economic issues. Therefore, according to the results 

of this research, a correct policy should be made in different parts of waste management with 

the participation of the local community. 

Keywords: Policy making, rural waste, waste management, Paveh villages. 
 

 



شهرستان   گردشگری منتخب  پسماند مناطق روستاییپایدار  اری مدیریت گزمؤثر بر سیاست واکاوی  عوامل

 پاوه

 2پروین رضایی باوندپور -* 1محمداکبرپور

 ، ایرانهکرمانشا، رازی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیاگروه ، نویسنده مسئول 
m.akbarpour@razi.ac.ir 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانگروه جغرافیا،  -

@gmail.com60arvinrezaeip 
 

 

 چکیده

 جهت روستایی یدارپا توسعه اساسی های چالش از یکی به پسماندها افزایش بحث جمعیت، سریع رشد روند به توجه با امروزه

 روستایی پسماندهای مدیریت وضعیت بهبود طریق از محیطی زیست اریپاید حفظ لذا. است شده تبدیل زیست محیط حفظ

پسماند پایدار گزاری مدیریت مؤثر بر سیاست واکاوی عوامل رو پیش پژوهش هدف راستا همین است. در یافته بسیاری اهمیت

از نظر ماهیت  و اشدبمیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی باشد.  می در شهرستان پاوه گردشگری منتخبمناطق روستایی 

دهیاریهای  وشوراهای اسالمی  نفر 14کل جامعه آماری پژوهش شامل . تحلیلی از نوع پیمایشی است -و روش توصیفی

 پیمایشی و یاسناد روش دو به داده ها، گردآوری روش .مورد مطالعه در شهرستان پاوه است گردشگری روستاهای منتخب

 مشاهده، ابزار با داده ها گردآوری برای پیمایشی روش از و مسئله تبیین و سوابق سیبرر اسنادی برای روش از. است بوده

و نسبت مون مقایسه دهمچنین پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق آزاست.  شده استفاده پرسشنامه و تکمیل مصاحبه

، یبا نوآور رهبری توأماز سه مؤلفه  یاز دیدگاه کارشناسجهت بررسی مدیریت پسماند  تحقیقدر این  .ه استشد شسنج

مورد اتی وزه مطالعحی استفاده شده و تأثیر آنها بر سیاستگزاری در این و سامانده یزریبرنامهو  بکارگیری صحیح منابع

ا ی توأم برهبرؤلفه مسه نشان داد که با استفاده از آزمون کای اسکوئر نتایج حاصل از این تحقیق است.  بررسی قرار گرفته

 .ارنددداری طه معنیپسماند رابپایدار  مدیریت  با سیاستگزاری یو سامانده یزریبرنامهو  بکارگیری صحیح منابع، نوآوری

دیریت پسماند مدرصد از واریانس سیاستگزاری  93همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه مجموعاَ

 .یاد شده تعیین شده است مولفهتوسط سه 
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 مقدمه

مناطق و نژادها را تحت تآثیر قرار ی گروه های اجتماعی ، فرهنگ ها ، پسماندها به عنوان مهمترین مسئله ای است که همه 

مد که میزان زباله های تولید شده در جهان ، در دهه های آینده به طور قابل توجهی افزایش می دهد از جمله پسماندهای جا

  Morias lima)میلیارد تن می رسد   2.2به   2025سال درشده  انجاممی یابد که با توجه به افزایش جمعیت پیش بینی 

et al., 2021 ) .پسماندهای -2، صنعتی پسماندهای - 1 :دارد د از لحاظ طبقه بندی، سه نوع پسماند در سراسر دنیا وجو 

، رف نظر از اندازه و موقعیت مکانی. پسماندهای صنعتی که شامل کلیه ی تاسیسات که صروستایی پسماندهای -3، شهری

پسماندهای جامد تولید می کنند. پسماندهای شهری که شامل مسکونی و غیر مسکونی محسوب می شودو پسماندهای 

با توجه به رشد  امروزه (Bello et al., 2022). ایعات حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری استض روستایی شامل

پسماند می تواند به عنوان سیستم مدیریت جامع  پایدار بی رویه ی تولید پسماند در مناطق روستایی سیستم مدیریت

، مشخص کردن روش ها و فرایندها و لیت هاسئوامل فعالیتهای طرح ریزی، ساختار سازمانی، شرح ممحسوب شود که ش

 در کشورهای اغلب در (.1401اکبرپور و همکاران،) است، بازنگری و حفظ محیط زیست شتن منابع الزم برای تهیه و اجرادا

 کشورها، این در برانگیز چالش مشکالت از یکی دلیل، همین به. شودمی روستایی پسماندهای به کمی توجه توسعه، حال

 توسعه حال در کشورهای در جدید موضوعات از یکی پسماندپایدار   مدیریت حقیقت، در. است در مناطق روستایی زباله دلیتو

 نمایند اجرا پسماند تولید بینیپیش برای را یکپارچه و ضروری ثر،ؤم مدیریت های برنامه تا کندمی ترغیب را آنها که است،

 دفع، تا تولید کنترل به مربوط مندنظام و منسجم مقررات از ایمجموعه پسماند ریداپا مدیریت .(1399، )نعمتی و همکاران

-می تعریف محیطی زیست مالحظات دیگر و زیباشناسی حفاظت، مهندسی، اقتصاد، عمومی، بهداشت اصول بهترین با مطابق

ه تولید می شود و از طرفی عدم زبال تن 50در کشور ایران به طور کلی روزانه بیش از  (.1399عنابستانی و همکاران،)شود

مدیریت صحیح پسماندها منجر به مشکالت زیست محیطی بیشماری در جوامع می شود که طرح مدیریت پسماندها از اهمیت 

 (.1401)اکبرپور و همکاران،خاصی در ایران برخوردار است که کل زباله های صنعتی و خانگی برای محیط زیست مضر است 

هنوز  ولی .است مشاهده قابل کشور روستاهای اکثر در نحوی به روستا، زیباشناختی مسائل و روستا محیط آلودگی امروزه

 مدیریت راستا، این در. شودنمی احساس نواحی این ساکنان طرف از ضرورت یک عنوان به روستایی پسماندهای مدیریت

 جدی ایآینده طرفی از زیرا طلبدمی را شایانی وجهت ومزل منتخب شهرستان پاوه گردشگری روستایی نواحی در پسماند پایدار

-می افزایش دائم طور به هازباله حجم جمعیت رشد با دیگر طرف از و باشدمی روستاهای گردشگری منتخب در پاوه رویپیش

 باشد، نداشته ههمرا به را مردم مشارکت و شود نهاده دولت عهده بر تنها تولیدی پسماندهای رفع و وظیفه دفع چنانچه و یابد

مدیریت پایدار از دیدگاه دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها مورد مطالعه نیز بنابراین در روستاهای نخواهد شد؛ انجام کاری

ها)جهت بهبود وضعیت،برنامه ریزی وساماندهی،بکارگیری صحیح گزاریپسماند به عنوان یک بخش استراتژیک در سیاست

 شوددر نظر گرفته می روستاهای منتخب گردشگری شهرستان نواوری( برای رسیدن به هدف پایداری جه بهمنابع، هدایت با تو

پسماند وجود دارد و هر چه  پایدار گزاری مدیریتو سیاستها بیانگر این موضوع است که رابطه مستقیمی بین این مؤلفه که 

گزاری مدیریت پایدار پسماند نیز متأثر گشته و یاستابد سهای آنها در سطح مناطق روستایی مورد مطالعه بهبود یشاخص

 هایبرنامه طریق از مردم مشارکت با همراه هماهنگ پایدار مدیریت یک. پس بصورت بهتری برنامه ریزی و اجرا خواهد شد

 به مواد این نمطمئ دفع و کنترل همچنین و روستایی پسماندهای تولید حداقل رسیدن به موجب تواندمی فرهنگی، و متنوع

 به رسیدن برای زیستی محیط معضالت کاهش و ساکنان سالمت از حمایت طبیعی روستا، و زیبا اندازهای چشم حفظ منظور

 طریق از عمومی افکار تنویر پسماند،پایدار   مدیریت بر اثرگذار عوامل شناسایی راستای در. باشدروستایی می پایدار توسعه

 مهمترین دهیاری ها کمک به آنها مدیریت نحوهی و پسماندها از ناشی آلودگی مورد در جامعه ای، آگاهیرسانه تبلیغات

زیست پسماند و توجه به اثرات زیانبار آن بر محیط پایدارریزی در جهت مدیریت برنامه (.1397عمویی و همکاران،)است راهبرد

وسعه پایدار ت و حرکت در مسیر تلندمددر هر کشوری یکی از اصول مهم و ضروری در راستای تامین منافع ب

ریزی تواند در جهت برنامهپسماندهای روستایی میپایدار  های مدیریت بنابراین، آگاهی و شناخت چالش. (1392)صفاری،است

های پسماندهای روستایی مورد کاربرد قرار گیرد. براساس آنچه گفته شد؛ اجرای روشپایدار  موثرتر در خصوص مدیریت 

پسماند در منطقه مورد مطالعه به اطالعاتی در رابطه با وضعیت مدیریت پسماند نیاز پایدار  ریت ب مدیمناس



 نواحی در پسماندپایدار  مدیریت مناسب و صحیح اعمال که داشت اذعان واقعیت این به باید همچنین .(1394)صفری،دارد

 زیستمحیط قبال در پذیریلیتؤمس و روستا محیط در ریدگامان به روستاییان تعهد و مکانی تعلق ایجاد حس باعث روستایی

 . شودمی

          ین بخش به تعدادی از آنها اشاره  در زمینه تحقیق حاضر مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ا

 که، بیان نمودند ایران غرب لشما در پسماندهاپایدار  مدیریت مشکالت بررسیبا  (1399)رحیم زاده و همکارانمی شود: 

 تولید و مبدأ از تفکیک یدرباره اصلی ذینفعان از یکی عنوانبه مردم آموزش و مدیریت پسماند حیطه در دهیاران شآموز

 بر مؤثر عوامل بررسی با (1401)احمدی و جهانسوزیهمچنین  باشد. مشکالت گشایتواند گرهمی کمپوست ورمی و کمپوست

 اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل قوچان بیان نمودند که نتایج شهرستان دره، شیرین دهستان ستاییرو ایپسمانده مدیریت

 هماهنگی بین آگاهی، و دانش بهداشتی، فرهنگی، رسانی،اطالع و آموزش نهایی، دفع مدیریت عامل ده که است از آن حاکی

 مناطق در پسماند بر مدیرت مؤثر عوامل کل واریانس از ددرص 67حدود  در اجتماعی و مدون برنامه اجرایی، مالی، بخشی،

پایدار  تحلیل مدیریت در پژوهشی تحت عنوان (1401)اکبرپور و همکاران نمایند. می تبیین را دره شیرین دهستان روستایی

روستاهای  ند درمـدیریت پسمابه این نتایج دست یافته اند که   pls  پسماند روستایی با استفاده از تحلیل مدل ساختاری

 pls های تحقیق و برآورد مـدل معـادالت سـاختاری ا توجه به یافتهو ب .العه در وضعیت مناسبی قرار نداردمطبررسی و مورد 

نتـایج مبین وجود ارتباط بین متغیرهای توجه و آگاهی مسئولین و مدیران محلی و اثر مستقیم آن بر وجود و یـا عـدم وجـ 

پسماند میباشد که این مسائل به  صحیح و اصولی وری و دفن بهداشتیآ الزم در منطقه برای جمع یسـاتود امکانـات و تأس

صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب عدم مشارکت جوامـع محلی گشته و در نهایت پسماندهای روستایی به صورت غیر 

انش در پژوهش خود تحت عنوان ارزیابی همکارموریاس لیما و  .از روستا انبار میشوندقسمت هایی بهداشتی دفن و یا در 

زیست محیطی مدیریت زباله در روستاهای برزیل به این نتایج دست یافتند که جمعیت مورد مطالعه در معرض چندین اثر 

رفته درصد از انتشارات ناشی از تغیرات آب و هوایی را تشکیل می دهد ، قرار گ 8/98مختلف ، بویژه به دلیل سوزاندن زباله که 

و داده های  است و سناریوی پیشنهادی جایگزین برای تغییر به سمت اقتصاد دایره ای و مفاهیم توسعه ی پایدار است

مطالعاتی به بهبودهای الزم در حمل و نقل زباله ارائه می دهد و همچنین اقداماتی برای کاهش اثرات زیست محیطی و ارتقای 

 Morias)رندگان کمک می کند تا اقدامات الزم و مناسب را انجام دهندیم گیکیفیت زندگی جمعیت روستایی که به تصم

Lima, 2021 ).ُ تحقیق خود با عنوان مدیریت کود دامی و ضایعات کشاورزی برای کاهش استفاده از  درگوترز  ساگاستم

ژی ضایعات کشاورزی و ز انراهیزم برای پخت و پز در مناطق روستایی به این نتیجه رسیدند که بر اساس پتانسیل استفاده 

کودهای دامی موجود در روستاها ، برای این منظور داده ها برای تخمین تقاضای هیزم برای پخت و پز کاهش می یابد، انتشار 

 به توجه باشود.  گازهای گلخانه ای ناشی از ان و ضایعات کشاورزی و کود دامی موجود و حتی تولید برق خانگی استفاده می

 با کشورها این توسعه، درحال کشورهای در جامد پسماندهای مدیریت روشهای ناکافی بررسی و موجود یزماناس مشکالت

 رنج اقلیمی تغییرات و انسان متیالس بر پسماندها سوء تأثیرات همچنین و اتمسفر خاک، آب، آلودگی مانند جدی مشکالت

 Sagastume)بود خواهد الزامی اجرا تا طراحی مراحل تمام در روستایی پسماند مدیریتسیاستگزاری  بنابراین برند؛می

Gutierrez, 2022.) پسماندها از ناشی محیطی زیست سوء اثرات کردن محدود ،روستایی پسماندهای مدیریت اصلی مهارت 

 بازیافت و اتیعضا از مجدد استفاده پسماند، تولید کاهش با تأثیرات این رودمی انتظار و است و منابع طبیعی زیست محیط بر

 زباله انواع این از کدام هر و باشد داشته گاز یا مایع جامد، شکل تواند می پسماند  (.1396دربان آستانه،)دبرس حداقل به

 صنعتی، زباله منجمله زباله انواع همه شامل پسماندپایدار   مدیریت. است مدیریت برای خود به مخصوص هایروش نیازمند

 کاهش پسماند مدیریت هدف. باشد بار زیان انسان سالمت روی بر تواند می زباله موارد بعضی در. تسا یخانگ و بیولوژیکی

در  .(Fujiia & Kondob, 2018 ) تاس شناسی زیبایی و زیست محیط انسان، سالمت روی بر پسماند بار زیان اثرات

توان آنها را به دو بخش مواد فسادپذیر و یم که شودمناطق روستایی بیشتر انواع پسماندهای عادی و کشاورزی تولید می

 30درصد مواد غذایی فسادپذیر و  70های شهری که دهد که برخالف ترکیب زبالهها نشان می. بررسیکردفسادناپذیر تقسیم 

یر مثل پذسادهای روستایی در محل دفع عمدتاً مواد فسادناپذیر است؛ زیرا مواد فدرصد مواد فسادناپذیر است، ترکیب زباله

پسماند روستایی از اجزاء پایدار سیستم مدیریت  (.32: 1396)دربان آستانه، رسدپسماندهای غذایی به مصرف دام و طیور می
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پسماند پایدار گویند؛ بنابراین، سیستم مدیریت می« عناصر موظف و امور پشتیبانی»مختلفی تشکیل شده است؛ به این اجزاء 

 (.24: 1393)رئیسی،اندهم پیوسته است که برای رفع مشکل پسماند در روستا به وجود آمدهبهء جزاای از اروستایی مجموعه

شود. آوری و دفن در زمین میپسماند در روستاهای کشور شامل جمع پایدار وضع موجود عناصر موظف در سیستم مدیریت

اشین حمل زبالۀ آمیکو، ماشین حمل زبالۀ نیسان، م لت،اند از: تراکتور صنعتی، موتورسیکآوری در روستاها عبارتوسیلۀ جمع

آالت با کمک وزارت کشور در اختیار روستاها قرار گرفته توان گفت که تقریباً تمامی این ماشینتراکتور دراج و فرغون. می

یرمنظم و غ ورتصندرت دفن در زمین و پوشش خاک بهاست. دفع در زمین بیشتر به صورت تلنبار، تلنبار و سوزاندن و به

اندازی، مدیریت وسایل و تجهیزات کارکنان، پذیرد. امور پشتیبانی به صورت کالسیک شامل موارد مالی، راهگهگاهی انجام می

یک از دهی محاسبۀ قیمت و بودجه، ادارة قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومی است. در حال حاضر هیچگزارش

سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کشور وجود ندارد و وزارت کشور در حال تدوین و طراحی ر ی داجزای امور پشتیبان

پسماند روستایی در کشور دارای کمبودهایی است و مشکالت پایدار  سیستم روستایی است؛ بنابراین، سیستم مدیریت 

 پایدار رین بخش یک سیستم مدیریتمتمه (.1397عبدلی و همکاران، )شودپسماند در روستاها دیده میپایدار  مدیریت 

که قابل اجرا و مقبول جامعه محلی باشد.  ودهها باید بصورتی بگزاریباشد. سیاستگزاری در این بخش میپسماند سیاست

 بر پسماند مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. سه مؤلفه مهمپایدار های مدیریت گزاریهای مؤثر بر سیاستباید مؤلفه بنابراین

نظارت و کنترل )بکارگیری صحیح منابع( و اجرا ، )رهبری توأم با نوآوری( طراحیپسماند شامل  پایدار مدیریت گزارییاستس

های تفکیک پسماندها در هر بدون شک توفیق برنامه .(Bovard & Ilanloo, 2019) ی( استو سامانده یزریبرنامه)

محیطی و شارکت اهالی نیز تنها در سایه آگاهی آنها، مزایای زیستم. ستسطحی که باشد، مرهون مشارکت اهالی روستا ا

گردد. های اجرایی و نظایر آن میسر میاقتصادی و بهداشتی، تعاون و همیاری اهالی و نقش آنها در به ثمر رسیدن پروژه، برنامه

نموده و سهیم باشند. بنابراین آموزش  یارمکهای مربوط هتوانند در این پروژهمردم روستا باید بدانند برای چه و چگونه می

تر و خشک پسماندها نکات اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد، های تفکیکنیاز است. در مورد طرحیک ضرورت و پیش

گیرند. ظروف مخصوص ذخیره مواد عبارتند از: نهاد مسئول اجرای طرح، موادی که در گروه پسماندهای خشک یا تر قرار می

های انجام شده و نحوه ارتباط با رسانی مردم در مورد رضایت یا عدم رضایتشان از برنامهو محل نصب آنها، اطالع رت و خشک

محیطی زباله و علت اهمیت مسولین ذیربط، تواتر زمانی تخلیه ظروف و پیشنهاد برای تغییر آن، خطرات بهداشتی و زیست

 انسان هایفعالیت با تولیدی پسماندهای بر شده اعمال مدیریت، ماندپس یتمدیر(. 1391) صادقی و کاووسی،اجرای تفکیک

امروزه  (.330:1392، همکاران و میرترابی) هاستانسان سالمت بر آنها سوء اثرهای کاهش یا ساختن متوقف آن هدف و است

آوری زباله را افزایش خدمات و جمع امنجافزاری سرعت در اافزاری و چه سختهای روز دنیا چه از نظر نرماستفاده از تکنولوژی

آوری زباله را تسریع بخشد و در همین راستا مدیریت تواند عملیات جمعآالت استاندارد میاستفاده از ماشین. داده است

آوری زباله سازی تکنولوژی جمعتوان گفت که بهینهبا این توصیف می. تری انجام گرددتر و دقیقپسماند به شکل صحیح

مدیریت پایدار پسماند به عنوان یک  (.1398)خداوردی و کالهی،  مناسبی در راستای مدیریت پسماند روستایی است تاسسی

ها)جهت بهبود وضعیت،برنامه ریزی وساماندهی،بکارگیری صحیح منابع، هدایت با توجه به گزاریبخش استراتژیک در سیاست

 دقیقا( 1شکل)پژوهش مفهومی مدل (.Goulart et al., 2012)شوده میترفگ نواوری( برای رسیدن به هدف پایداری در نظر

 و ضوابط وجودپس می توان نتیجه گرفت که . است گزاریسیاست مختلف ابعاد با پسماند ساماندهی میان رابطه دهندة نشان

 تخریب از جلوگیری دةدهن ننشا قوانین این. باشد موثر روستایی پسماندهای پایدار مدیریت بر تواندمی قاطعانه مقررات

 .رسید اهداف این به توانمی مقررات و ضوابط وجود با که باشدمی هاآلودگی کاهش و زیستمحیط



 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 این مبین روشنی به ایران روستایی نواحی در پسماندهاپایدار  مدیریت مشابه تجربیات خصوص در گرفته انجام مطالعات

 برخودار ایویژه اهمیت از خصوص این در آنچه. دارند طرح این برای مناسبی شرایط و فضا ایران روستاهای است که واقعیت

روستاهای  . (1391)میرعباسی، است آموزشی هایکالس برگزاری و سازیفرهنگ طریق از انسانی جوامع سازیآماده است

پسماند اطالع درستی ندارند و  پایدار اکنون نسبت به مدیریتمستثنی نیستند و هماعده گردشگری منتخب پاوه از این ق
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باری محیطی را به وجود بیاورد و اثرات زیانهای زیستشود آلودگیاند که همین عامل باعث میتفکیک زباله را نیز فرا نگرفته

پسماندها در نواحی روستایی کشور از مسائل بسیار  رپایدا را به  محیط زیست روستایی وارد نماید. لذا سیاستگزاری مدیریت

باشد. لذا با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق تالش شده است تا از دیدگاه دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها مهم می

 به سواالت زیر پاسخ داده شود:

وه پا شهرستان روستاهای گردشگری  منتخب ند درپسما پایدار گزاری مدیریتهای مؤثر بر سیاستمهمترین مؤلفه -1

 کدامند؟

 دارد؟ تخبمنپسماند در روستاهای گردشگری پایدار  گزاری مدیریت ها بیشترین تأثیر را بر سیاستکدام یک از مؤلفه -2

 

 مواد و روش ها

 موردمطالعه محدوده

درجه و  45مالی ودقیقه عرض ش 18درجه و  35تا  دقیقه 53درجه و  34شهرستان پاوه در شمال غربی استان کرمانشاه بین 

ز شمال وشمال شرقی این شهرستان ا .دارد قرار گرینویچ النهار نصف به نسبت  دقیقه طول شرقی 33درجه و 46دقیقه تا  56

 .ده استحدود شبه شهرستان مریوان در استان کردستان ، از شرق وجنوب به شهرستان جوانرود واز غرب به کشور عراق م

از توابع  'شمشیر' روستای کوهستانی .استمتر واقع شده  900تای هجیج در محدوده سیروان بخش مرکزی پاوه با ارتفاع وسر

سه کیلومتری شهر  وستای خانقاه از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه ، درر واقع گردیده است وبخش مرکزی شهرستان پاوه 

 (.2) شکلپاوه قرار دارد

 
 

 رافیایی روستاهای  مورد مطالعهیت جغ. موقع2شکل 
 

 

جامعه آماری . تحلیلی از نوع پیمایشی است -و از نظر ماهیت و روش توصیفی باشد میپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی 

به دلیل . (نفر از شوراهای اسالمی و دهیاریهای روستاهای منتخب مورد مطالعه در شهرستان پاوه است14پژوهش شامل )

. ان مرتبط با تحقیق حاضر از روش سرشماری جهت تعیین حجم نمونه شوراهای اسالمی و دهیاران استفاده شدمدیر تعداد کم



هجیج ، خانقاه و شمشیر گردشگری  روستاهای نفر دهیاران و شوراهای اسالمی (14)بنابراین حجم نمونه تحقیق حاضر تمامی 

برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی  .ی و میدانی استاانهروش گردآوری اطالعات در این پژوهش کتابخ .باشد می

تخصص داشتند، استفاده شد. همچنین اعتبار سازه پرسش نامه  این زمینه که  و خبرگان نفر از اساتید (12 )سواالت، از نظرات

گردید و مورد تایید حاسه و پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ م. است شده سنجش نسبت دو مقایسه آزمون طریق از

و عوامل صدم درصد  94عوامل بکارگیری صحیح منابع درصد،صدم 89)عوامل  رهبری توأم با نوآوری با میزانقرار گرفت

با . برای تجزیه و تحلیل آماری ااستباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل مسیر ( (درصدصدم 96ریزی و ساماندهی بابرنامه

 انجام گردید.  amos23و  Spss25ر افزااستفاده از نرم

 

 نتایج

به منظور پی بردن به کفایت نمونه برداری در تحلیل روش تحلیل عاملی استفاده گردید. گویه ها از  یدسته بندبه منظور 

 نشان داده شده است. 1الکین و بارتلت استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  –می یر  –عاملی از آزمون کیزر 

 الکین و بارتلت –می یر  –ن کیزر آزمو .1جدول
 KMOشاخص  982/0

 تقریبی از آماره کای دو 175/1208

 سطح معناداری *001/0

می باشد و با توجه به اینکه  982/0الکین برابر  –می یر  –نشان داد شاخص آزمون کیزر  1همان طور که نتایج جدول 

نده مقدار باالی مناسب بودن نمونه گیری می باشد و نتیجه ان دههر اندازه مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد نش

گرفته می شود که داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب است. همان طور که نتایج آزمون بارتلت نشان می دهد 

 3 جدول بنابراین فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود. 05/0با توجه به کوچک بودن سطح معناداری از 

در این تحقیق جهت واکاوی عوامل موثر بر سیاستگزاری مدیریت پایدار  نتایج واریانس های تشریح شده را نشان می دهد.

 10گویه(، بکارگیری صحیح منابع )شامل  12پسماند ازسه مولفه استفاده شد که مؤلفه رهبری توأم با نوآوری )شامل 

 (.2پسماند سنجش شد)جدولایدار یه( تأثیرشان بر سیاستگزاری مدیریت پگو 10ریزی و ساماندهی )شامل گویه( و برنامه

 مولفه ها و گویه های سیاستگزاری مدیریت پایدار پسماند .2جدول 
 گویه ها مولفه ها

تفکیک زباله در مبداء، بهینه سازی خدمات دفع پسماند جامد، سطح  عوامل  رهبری توأم با نوآوری

باله،سیستم خدماتی کارآمد،سرعت در انجام های زتکنولوژی،محل نصب سطل 

خدمات،دقت تفکیک در جمع آوری زباله،افزایش بهره وری،امکانات نرم 

افزاری،امکانات سخت افزاری، روش های جمع اوری مناسب، توجه ویژه به 

 .پسماندهای کشاورزی

د زباله، کنترل تولی شناسایی روستاهای منخب گردشگری شهرستان در عوامل بکارگیری صحیح منابع

وبازرسی پسماند از مبداء تامقصد،نظارت برعملکرد مدیران روستا، رهبری و 

مدیریت در جمع اوری پسماندها، پشتیبانی در راستای کمبود نیروی انسانی، 

وجود پیمانکارهای قوی در جمع اوری و مدیریت پسماندها، وجود بخش 

ل کرده،همکاری با حصییار تخصوصی،قانوگذاری مناسب و به موقع،وجود ده

 شوراهای اسالمی.

حفظ محیط زیست،جلوگیری از آالیندگی،کاهش آلودگی ها،کاهش گازهای  ریزی و ساماندهیعوامل برنامه

گلخانه ای، تامین منابع مالی کافی،مشارکت ذینفعان،سرمایه گذاری بخش 

اخذ باله،خصوصی،خرید زباله در بخش اختصاص یافته، مکان یابی مناسب دفع ز

 .مالیات در زمینه تولید زباله بیش از اندازه

 

مشخص می گردد پس از انجام چرخش واریماکس که جهت بهتر مشخص شدن بار عاملی  3جدولبا توجه به نتایج 

انجام می گردد، مشخص گردید که سه عامل دارای مقادیر ویژه باالتر از یک هستند و در تحلیل باقی می مانند. با 
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درصد از تغییرپذیری )واریانس(  834/50می تواند عوامل  ن درصد تجمعی مشخص می شود که اینه ستوتوجه ب

 می دهند.  متغیرها را توضیح 

 نتایج واریانس های تشریح شده .3جدول 
ارزش  مولفه ها

 ویژه

 درصد تجمعی درصدی از واریانس ها

 556/21 556/21 150/7 عوامل  رهبری توأم با نوآوری

 654/38 098/17 089/5 ارگیری صحیح منابعبک لمعوا

 834/50 180/12 159/2 یو سامانده یزریبرنامه عوامل

 

نمایشگر این  مطلب می باشد برای رسیدن به سیاست گزاری مناسب در مدیریت پسماند باید  3با توجه به شکل 

ن مولفه ها خودشان در بحث مدیریت ای یربصورت توامان و یکجا عوامل مورد نظر مد نظر قرار بگیرد تا تاثیرپذی

ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف پسماند روستایی نشان دهند. در نهایت برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده

باشد که مقدار یا سطح معناداری بیشتر از عدد ها نرمال میاستفاده شد. بر اساس این آزمون، وقتی توزیع داده

 شد.اب 05/0بحرانی در سطح 

 

 
 مدل استخراج شده از تحلیل عامل اکتشافی .3شکل

-باشد. در نتیجه امکان استفاده از آزمونها طبیعی میدهد که توزیع دادهنتایج آزمون نشان می4با توجه به جدول 

 استفاده شد.متغیرهاجهت بررسی معناداری  های پارامتریک وجود دارد و از این آزمون ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج آزمون کلموگروف اسمیرنوفنتای  .4جدول 

هانوع پرسشنامه  Z 
Sig  توزیع داده

 ها

سیاستگزاری 

 پسماند پایدار مدیریت 

 

عوامل  رهبری توأم 

 با نوآوری
301/1  

099/0  طبیعی 

عوامل بکارگیری 

 صحیح منابع
494/1  

073/0  طبیعی 

و  یزریبرنامه عوامل

یسامانده  
696/1  

081/0  طبیعی 

می شود بین متغییر رهبری توام با نوآوری و بکارگیری صحیح منابع ضریب  (4شکل)مشاهده مدل رهمانطور که د

، بین متغییر رهبری توام با نوآوری و برنامه ریزی و سازماندهی ضریب همبستگی برابر با  66/0همبستگی برابر با 

 می باشد 81/0مبستگی برابر با ب هیر،  بین متغییر بکارگیری صحیح منابع  و برنامه ریزی و سازماندهی ض 71/0

 
 و همبستگی متغییرهای تحقیق amosخروجی نرم افزار .4شکل 

از روش تحلیل مسیر استفاده پسماند   پایدار سیاستگزاری مدیریتعوامل به منظور بررسی و میزان اهمیت هر یک از این

عوامل  رهبری توأم با دهد نشان می5نتایج جدولدر  ههمانطور کنمایش داده شده است. 5گردید. نتایج این آزمون در جدول 

 گذارد.میسیاستگزاری مدیریت پایدار پسماند بیشترین تاثیر را در  621/0با ضریب تاثیر نوآوری 

 پسماندپایدار سیاستگزاری مدیریت اثرات متغییرها بر  .5جدول

 

اثر غیر  اثر مستقیم سطح معنا داری مقدار آماره تی متغییرها

 یمقتمس

 اثر کلی

 621/0 ندارد 621/0 001/0 581/15 عوامل  رهبری توأم با نوآوری

 589/0 ندارد 589/0 003/0 958/8 عوامل بکارگیری صحیح منابع

یو سامانده یزریبرنامه عوامل  580/0 ندارد 580/0 006/0 687/6 
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های پرازش نیکویی مدل مناسبی را نشان خصاششود در کل مدل تحقیق با توجه به مشاهده می 6همانطور که در جدول 

دهد که نشانگر این مباحث را نشان میعوامل سیاستگزاری مدیریت پایدار پسماند تاثیرات متغیرها بر  5دهدو در  شکل می

ی اهامتیاز بیشتری نسبت به گویه های دوتا مولفه  (621/0)هست با توجه به اینکه گویه های مولفه رهبری توام بانواوری

به دست آمدند. اما برای رسیدن به سیاست گذاری  (589/0)و برنامه ریزی و ساماندهی (589/0)کارگیری صحیح منابعب

مناسب و پایدار در مدیریت پسماند روستاهای گردشگری منتخب شهرستان پاوه باید همزمان این مولفه ها مد نظر قرار بگیرند 

تا به  اهداف پایداری مناسب رسید.

 برازش مدل .6 لجدو

 Chi-square 
)2 X( 

df /df2X RSMEA CFI GFI AGFI NFL 

 918/0 921/0 023/0 924/0 003/0 06/2 56 356/112 میزان 

کوچک تر  .......................... مالک 

از صفر 

 نباشد

کمتر از 

3 

کمتر از 

05/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

برازش  برازش مطلوب ریسفت

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

 

 ریزی ومهنابع و برنامرهبری توأم با نوآوری، بکارگیری صحیح »از دیدگاه مدیران روستایی بین هر سه مؤلفه   5در شکل 

ین موضوع ابت بیانگر داری وجود دارد. عالمت مثابطه مثبت و معنیرد انگزاری مدیریت پایدار پسمبا سیاست« ساماندهی

ها در های آنگزاری مدیریت پسماند وجود دارد و هر چه شاخصاست که رابطه مستقیمی بین این سه مؤلفه و سیاست

برنامه  یرهتب تگزاری مدیریت پسماند نیز متأثر گشته و بصورسطح مناطق روستایی مورد مطالعه بهبود یابد سیاست

 ریزی و اجرا خواهد شد.



 
 تاثیر متغییرهای تحقیق  amos: خروجی 5شکل

 

 بحث 

ها از پسماند امروزه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش حجم زباله پایدار مدیریت

با توجه به نتایج حاصل از این  دفع آنها می افزاید. و یروآیک سو و تنوع و گوناگونی آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی نحوه جمع

های محل شاخص دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهاهای رهبری توأم با نوآوری از دیدگاه تحقیق در زمینه بررسی شاخص

ن و یتریشترتیب دارای بنصب سطل های جمع آوری زباله، سرعت در انجام خدمات و دقت تفکیک در جمع آوری زباله به

ترتیب های امکانات نرم افزاری، توجه ویژه به پسماندهای کشاورزی و امکانات سخت افزاری )ماشین آالت تخصصی( بهشاخص

 (1399)و همکاران عنابستانیو  (Sunil & Attar,2016) باشند. این بخش از نتایج با مطالعاتدارای کمترین رتبه می

از دیدگاه دهیاران و شوراهای اسالمی حیح منابع قانونگذاری مناسب و به موقع ی صریبکارگدر معیار  همچنین مطابقت دارد.

آوری زباله دارای های همکاری با شوراهای اسالمی و پشتیبانی در راستای کمبود نیروی انسانی در جمعشاخص روستاها

باشند. با توجه به این نتایج به ای میرتبه ای و قانونگذاری مناسب و به موقع دارای کمترین میانگینبیشترین میانگین رتبه

های بکارگیری صحیح منابع، همکاری با شوراهای اعتقاد دارند که در بین شاخص دهیاران و شوراهای اسالمیرسد نظر می

اسالمی جهت سیاسگزاری صحیح و اصولی و همچنین اجرا و نظارت از سوی این ارگان مردمی که بطور مستقیم از طریق خود 

باشد. این بخش از نتایج با مطالعات اند دارای جایگاه مهمی بوده و شاخص بسیار تأثیرگزاری میبومی انتخاب شده رادفا

که در مطالعه خود به نقش شوراهای اسالمی در سیاستگزاری  (1398)و کالهی و خداوردی (1394)تانی و همکارانبسعنا

دیدگاه دهیاران و شوراهای ریزی و ساماندهی از همچنین در معیار برنامه د.راکنند مطابقت دپسماند اشاره میپایدار مدیریت 

ای خرید زباله در بخش اختصاص یافته و سرمایه گذاری بخش خصوصی بترتیب دارای بیشترین میانگین رتبه اسالمی روستاها

ریزی و های برنامهبین شاخصدر  یاترتیب دارای کمترین میانگین رتبهو کاهش گازهای گلخانه ای و حفظ محیط زیست به
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مطابقت  (Meallem et al., 2010و )  (1399)ن و همکارا عنابستانیباشند. این بخش از نتایج با مطالعات ساماندهی می

 دارد.

 ی،رأم با نوآوتو یهبرر»دهد که از دیدگاه دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها بین هر سه مؤلفه نتایج این تحقیق نشان می

وجود  ثبتیو م دارییپسماند رابطه معن پایدار گزاری مدیریتبا سیاست «یو سامانده یزریبرنامهگیری صحیح منابع و کارب

د د وجود دارپسمان گزاری مدیریتدارد. عالمت مثبت بیانگر این موضوع است که رابطه مستقیمی بین این سه مؤلفه و سیاست

ز متأثر سماند نیپپایدار گزاری مدیریت ایی مورد مطالعه بهبود یابد سیاستروست های آنها در سطح مناطقو هر چه شاخص

و  عنابستانی (1397)گشته و بصورت بهتری برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. این بخش از نتایج با مطالعات عبدلی و همکاران

طالعه حاضر و مهای مؤلفه های شاخص که در پژوهش خود به رابطه تعدادی از (1399)نعمتی و همکاران(، 1399)همکاران

ک از سه سهم هر ی همچنین در این پژوهش جهت تعییننمایند مطابقت دارد. پسماند اشاره می پایدار گزاری مدیریتسیاست

سماند از پ پایدار گزاری مدیریتی بر سیاستو سامانده یزریبرنامهبعد رهبری توأم با نوآوری، بکارگیری صحیح منابع و 

وعاَ مجمبخش ین تایج ان. با توجه به یاران و شوراهای اسالمی روستا از آزمون رگرسیون چندگانه توأم استفاده شداه دهدیدگ

ابع و یری صحیح منرهبری توأم با نوآوری، بکارگتوسط سه بعد  پسماندپایدار گزاری مدیریت سیاستدرصد از واریانس  91

ها صهمترین شاخن داد موجه به برآورد ضریب رگرسیونی استاندارد نتایج نشابا ت ی تعیین شد. همچنینو سامانده یزریبرنامه

گیری صحیح بکارو  وآوریرهبری توأم با ن، ریزی و ساماندهیبرنامهترتیب پسماند بهپایدار گزاری مدیریت در پیشگویی سیاست

 ، (1396)ی و رئیسیو عنابستان (1398)هیو کال خداوردی (Tianet al,2021)باشند. این بخش از نتایج با مطالعاتمی منابع

 هبهای مربوط خصگزاری مدیریت پسماند شادارند مهمترین عامل تأثیرگذار بر سیاستکه بیان می (1400)کردی وهمکاران

 است مطابقت دارد. ریزی و ساماندهیبرنامه

 نتیجه گیری

بهداشت  افتادن خطر به نتیجه در و محیطی زیست هایگیودآل مردم، زندگی شیوه در تغییر دلیل به روستایی هایمحیط در

 الگوی به رسیدن برای بنابراین. است مطرح مهمی موضوع عنوان به پسماند مدیریت روستاییان سیاستگزاری در سالمت و

-می سماندپ دارایپ مدیریت بر مؤثر هایمؤلفه تحلیل و منطقه موجود شرایط ارزیابی و شناسایی به نیاز در این زمینه مناسب

 دلیل به دارند، شهری های محیط با زندگی شیوه لحاظ به مناطق، این که هایی تفاوت وجود با روستایی، محیطهای درباشد. 

 نتیجه در و محیطی زیست های آلودگی است. مطرح مهم امری عنوان به پسماند،پایدار مدیریت  مردم زندگی شیوه در تغییر

 .باشد می موجود شرایط براساس پسماندپایدار مدیریت  مناسب الگویی نیازمند روستائیان المتس و بهداشت افتادن خطر به

 فراوان هاینقص خاطر به اما دارد، اقتصادی صرفه و بوده بازیافت قابل خانگی هایزباله از توجهی قابل درصد اینکه به توجه با

 رسمی غیر کنندگان بازیافت و هاخانواده از بعضی توسط که یاندک ارمقد جز به روند،می هدر مواد به این همه سیستم این در

پسماند مناطق پایدار گزاری مدیریت مؤثر بر سیاست واکاوی عواملبا هدف  تحقیق این. شوندمی مبدأ بازیافت محل در

 بر آمده وجود به یشتبهدا و محیطی زیست مشکالتبا توجه به یافته های تحقیق روستایی منتخب شهرستان پاوه شده است. 

 هوا، آب، زمین، آلودگی حشرات، و جوندگان ازدیاد بیماری، باعث افزایش روستایی جامد پسماندهایپایدار  مدیریت عدم اثر

 به پسماندپایدار  مدیریت سیستم کارایی ارتقای که گونه ای به است؛ گردیده کالتمش سایر و فضا در نامطبوع بوی پراکنش

 به روستاها در پسماندپایدار  شده است. سیاستگزاری و مدیریت تبدیل ی شهرستان پاوههیاری هاد دافاه مهمترین از یکی

 طبیعت احساس مسئولیت، عدم مردم، توجه عدم و آگاهی عدم مواد، رویه بی مصرف اقتصاد، جمعیت، فرهنگی، بافت دلیل

 می روبرو مشکالتی با خدمات روستایی عرصه در اتامکان دکمبو و قوانین مقررات، اجرای عدم زائد، مواد گسترده و ناهمگون

 تولید مرحله در مهم این امر البته. باشد می مردمی مشارکت و آگاهی موفقیت کلیدهای از یکی مدیریت مراحل کلیه در. باشد

 دفع و نقل و لحم و آوری یعنی جمع بعدی مراحل بر آن بازتاب که است برخوردار ای ویژه اهمیت از محل در نگهداری و

 محل در زباله باالی حجم و نبوده بهداشتی وجه هیچ به نیز مطالعه روستاهای مورد در پسماند پایدار مدیریتاست.  گذار تأثیر

 حاد مسائل به تواندمی که بوجود آورده بهداشتی غیر کامالً وضعیتی خود خاص استانداردها نشدن رعایت همراه به دفن،

های شود. لذا با توجه به نتایج این تحقیق باید سیاستگزاری صحیحی در بخش منتهی وناگونیگ ادیتصاق و اجتماعی محیطی،

 حاضر تحقیق شده، انجام پیشین تحقیقات با مقایسه پسماند با مشارکت جامعه محلی انجام پذیرد. درپایدار مختلف مدیریت 



 پسماند مدیریت زمینه در ایتوسعه یستماتیکس د ودیج رهیافتی داشتن نظر در و تأکید به توجه با که دهدمی نشان

 مؤثری هایشاخص است توانسته یکدیگر(، با در ارتباط زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی، از روستایی )اعم هایسکونتگاه

 و مکانی قتعل حس قبیل از هاییشاخص پسماند در پایدار مدیریت که داد نشان تحقیق هاییافته که طوریبه کند. استخراج

 افزایش روستا، در سکونت از روستا، رضایتمندی محیط بهداشت حفظ روستا، زندگی محیط بهداشت کیفیت اجتماعی، رفاه

 کشاورزی اراضی حاصلخیزی روستا، زیستی در تنوع حفظ روستا، سبز فضای و آب منابع کیفیت حفظ کشاورزی، محصوالت

 با که گفت توانمیدر نتیجه  باشند. داشته مورد مطالعه روستایی هاینتگاهکوس توسعه در قابل توجهی هایاثرگذاری دارای

اجرا )بکارگیری صحیح منابع( و  هر سه مؤلفه طراحی )رهبری توأم با نوآوری(، شودمی مشخص شده ذکر مطالب به توجه

و  یزریبرنامهبیشترین تأثیر را ده و بوپسماند مؤثر  پایدار سیاستگزاری مدیریت ی( درو سامانده یزریبرنامهنظارت و کنترل )

طراحی، اجرا و  تا است مدیریت پایدار نیازمند این سیستم پسماند که این به توجه با دیگر طرف ی دارا است. ازسامانده

 خود بلکه است؛ الزم سیستم این عناصر تمام مدیریت بین هماهنگی تنها نه بنابراین نظارت و کنترل بخوبی انجام گیرد،

 اقتصاد قبیل از روستایی مسائل سایر با کامل هماهنگی در باید است، روستایی مدیریت از اینکه جزئی خاطر به زنی تمیسس

 -1با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می گردد که:  .باشد ... و کالبدی بافت جمعیتی، اجتماعی، مسائل روستا،

 منافع و گسترش پسماندپایدار   مدیریتسیاستگزاری و  مختلف مراحل در لیمح اجتماعی هایگروه تمامی دادن مشارکت

 بازیافت و پسماندها تولید کاهش زاید، مواد کنترل به مربوط هایبرنامه کلیه به -2محلی.  جامعه اقشار تمام به حاصل از آن
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 توانندمی محلی هایسازمان وها، شورای اسالمی روستا بخشداری باشد،می دولت عهده به پسماندپایدار  مدیریت یستمس

 نقش های دارای دولتی سطوح از یک هر. نمایند اجرا و سازماندهی محلی ابداعات و ابتکارات تقویت جهت را الزم هایسیاست

 مشاغل، و صنایع ها، خانواده همچنین .باشندمیروستایی  پسماندپایدار   ریتدیم اجرای سازی تسهیل جهت فردی به منحصر
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های مربوط به تفکیک ام اجرای طرحر هنگد پسماند فراهم کرد تاپایدار باید زمینه حضور مردم را در سیاستگزاری و مدیریت 

 های مربوطه را به سادگی در منطقه اجرا کرد.و بازیافت زمینه این کار از قبل فراهم شده باشد و بتوان طرح
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Analyzing the effective factors on sustainable waste management policymaking in selected 

rural tourism areas of Paveh Count 

 

 

 

Abstract 

In comprehensive waste policy and management, waste collection and processing and disposal 

methods are interacted with each other in such a way that the three desired environmental, social 

and economic goals of the region are achieved. Based on this in this regard, the aim of the 

present research is to analyze the effective factors on waste management policy-making in 

selected rural areas in Paveh city. The current research is practical in terms of its purpose, and in 

terms of its nature and descriptive-analytical method, it is survey type. The statistical population 

of the research includes all 14 people of the Islamic councils and village heads of the selected 

tourism villages studied in Paveh city. The data collection method has been documentary and 

survey methods. Documentary method has been used to review the records and explain the 

problem and survey method has been used to collect data with the tools of observation, interview 

and completing a questionnaire between experts and managers. Also, the reliability or 

trustworthiness of the questionnaire has been measured by comparing two ratios. Also, the 

reliability or reliability of the questionnaire was assessed by comparing the two ratios. In this 

research, in order to study waste management from an expert point of view, three components of 

leadership combined with innovation, correct use of resources and planning and organization 

have been used and their impact on policy-making in this field of study has been studied. The 

results of this study using Chi-square test showed that the three components of leadership 

combined with innovation, proper use of resources and planning and organizing with waste 

management policy. Also, according to the results of multiple regression analysis, a total of 91% 

of the variance of waste management policy has been determined by these three dimensions. 

 

Keywords: Policy making, rural waste, waste Sustainable management, Paveh villages 
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 )فارسی(چکیده مبسوط

 مقدمه

ت یرییستم مدنوان سعوجه به رشد بی رویه ی تولید پسماند در مناطق روستایی سیستم مدیریت پسماند می تواند به با ت زهامرو

یندها و و فرا جامع محسوب شود که شامل فعالیتهای طرح ریزی ، ساختار سازمانی ، شرح مسئولیت ها ، مشخص کردن روش ها

 به کمی وجهت توسعه، حال در کشورهای اغلب در .حفظ محیط زیست استنگری و داشتن منابع الزم برای تهیه و اجرا ، باز

است.  ر مناطق روستاییزباله د تولید کشورها، این در برانگیز چالش مشکالت از یکی یل،دل همین به. شودمی روستایی پسماندهای

 برنامه های تا دکنمی ترغیب را اآنه که است، توسعه حال در کشورهای در جدید موضوعات از یکی پسماند حقیقت، مدیریت در

دیریت پسماند مهمترین بخش یک سیستم م. مایندن اجرا پسماند تولید بینیپیش برای را یکپارچه و ضروری مدیریت مؤثر،

د بای ابراینی باشد. بنها باید بصورتی بوده که قابل اجرا و مقبول جامعه محلگزاریباشد. سیاستگزاری در این بخش میسیاست

مدیریت  یگزارتیاسسهای مدیریت پسماند مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. سه مؤلفه مهم بر گزاریهای مؤثر بر سیاستؤلفهم

 ی( است.هو ساماند یزریبرنامهنظارت و کنترل ))بکارگیری صحیح منابع( و اجرا ، )رهبری توأم با نوآوری( طراحیپسماند شامل 

 مواد وروش ها

اری جامعه آم. تحلیلی از نوع پیمایشی است -و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشدظر هدف کاربردی ضر از نپژوهش حا

دآوری روش گر .تاز شوراهای اسالمی و دهیاریهای روستاهای منتخب مورد مطالعه در شهرستان پاوه اس نفر 14کلشاملپژوهش 

ز اساتید ( نفر ا12) وایی سواالت، از نظراتنان از روایی صوری و محتای اطمیبر .ای و میدانی استاطالعات در این پژوهش کتابخانه

ون رتلت و آزممون باد، استفاده شد. همچنین اعتبار سازه پرسش نامه مذکور نیز توسط آزو خبرگان که  این زمینه تخصص داشتن

گردید  نامه از ضریب آلفای کرونباخ محاسهی پرسش لکین مورد تایید قرار گرفت و پایایا -ی یرم -آزمون کفایت نمونه برداری کیزر

افزار ه از نرماستفاد با)تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل مسیر ( و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری ااستباطی 

Spss25  وamos23 .انجام گردید 

 یافته ها و بحث

ی، ا نوآورتوأم ب یرهبر»ای اسالمی روستاها بین هر سه مؤلفه و شوراهدهد که از دیدگاه دهیاران نتایج این تحقیق نشان می

 ارد. عالمتبتی وجود دداری و مثگزاری مدیریت پسماند رابطه معنیبا سیاست «یندهو ساما یزریبرنامهبکارگیری صحیح منابع و 

ر چه رد و هماند وجود دایریت پسگزاری مدمثبت بیانگر این موضوع است که رابطه مستقیمی بین این سه مؤلفه و سیاست

ورت بهتری شته و بصگیت پسماند نیز متأثر گزاری مدیرهای آنها در سطح مناطق روستایی مورد مطالعه بهبود یابد سیاستشاخص

و  (، نعمتی2020اران )و همک عنابستانی( 2018برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. این بخش از نتایج با مطالعات عبدلی و همکاران )

ند پسما دیریتمگزاری های مؤلفه های مطالعه حاضر و سیاست( که در پژوهش خود به رابطه تعدادی از شاخص2020ران )همکا

کارگیری بوآوری، نمایند مطابقت دارد. همچنین در این پژوهش جهت تعیین سهم هر یک از سه بعد رهبری توأم با ناشاره می

ن تا از آزموسالمی روسگزاری مدیریت پسماند از دیدگاه دهیاران و شوراهای ااستی بر سیو سامانده یزریبرنامهصحیح منابع و 

ی مدیریت پسماند گزاردرصد از واریانس سیاست 91تفاده شد. با توجه به نتایج این بخش مجموعاَ رگرسیون چندگانه توأم اس

د ه به برآورن با توجی تعیین شد. همچنیاماندهو س یزیربرنامهتوسط سه بعد رهبری توأم با نوآوری، بکارگیری صحیح منابع و 

ریزی و رنامهبترتیب گزاری مدیریت پسماند بهدر پیشگویی سیاست هاضریب رگرسیونی استاندارد نتایج نشان داد مهمترین شاخص

 باشند.می بکارگیری صحیح منابعو  رهبری توأم با نوآوری، ساماندهی

 نتیجه گیری

 جامد پسماندهای صحیح مدیریت عدم اثر بر آمده وجود به بهداشتی و محیطی زیست یق مشکالتهای تحقبا توجه به یافته 

مشکالت  سایر و فضا در نامطبوع بوی پراکنش هوا، آب، زمین، آلودگی حشرات، و جوندگان ازدیاد بیماری، زایشباعث اف روستایی

 تبدیل دهیاری های شهرستان پاوه اهداف مهمترین از یکی به پسماند مدیریت سیستم کارایی ارتقای که گونه ای به است؛ گردیده



 و آگاهی عدم مواد، رویه بی مصرف اقتصاد، جمعیت، فرهنگی، بافت دلیل به اهاروست در پسماند شده است. سیاستگزاری و مدیریت

 در امکانات کمبود و انینقو رات،مقر اجرای عدم زائد، مواد گسترده و ناهمگون طبیعت احساس مسئولیت، عدم مردم، توجه عدم

 مردمی مشارکت و آگاهی موفقیت کلیدهای از یکی مدیریت مراحل کلیه در. باشد می روبرو مشکالتی با خدمات روستایی عرصه

 بعدی مراحل بر آن بازتاب که است برخوردار ای ویژه اهمیت از محل در نگهداری و تولید مرحله در مهم این امر البته. باشد می

 نبوده اشتیبهد وجه هیچ به نیز مطالعه روستاهای مورد در مدیریت پسمانداست.  گذار تأثیر دفع و نقل و حمل و آوری عیعنی جم

-می که بوجود آورده بهداشتی غیر کامالً وضعیتی خود خاص استانداردها نشدن رعایت همراه به دفن، محل در زباله باالی حجم و

شود. لذا با توجه به نتایج این تحقیق باید سیاستگزاری  منتهی گوناگونی اقتصادی و جتماعیا محیطی، حاد مسائل به تواند

 لف مدیریت پسماند با مشارکت جامعه محلی انجام پذیرد.های مختصحیحی در بخش

 گزاری، پسماند روستایی، مدیریت پسماند، روستاهای پاوهسیاست: کلمات کلیدی
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