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چکیده

Abstract

implementing large-scale projects such as municipal wastewater collection and treatment networks with the aim of reusing
water in industry and agriculture, improving environmental
health and quality of life, regardless of social participation, is
not possible or causes high costs. The purpose of this study is
to Sociological analysis of people's social participation in the
implementation of such projects. The research method was the
survey and and the effect of independent variables on the dependent was measured using a researcher-made questionnaire.
The statistical population is all households living in -Zarand
city of Kerman, where one of these projects is being implemented in this city, and 375 people were selected by cluster random sampling. Data were collected at home and analyzed using
SPSS software. Findings show that the independent variables
have a direct linear relationship with the dependent and have
been able to predict 36% of changes in the dependent variable.
On the other hand, based on the effect coefficients of linear regression (β) of Social and cultural class (β =0.16), Existence of
challenges in domestic sewage treatment (β =0.17), Knowledge
of sewage project implementation methods (β =0.16), Participation in social affairs (β =0.26), quality of life Satisfaction (β
=0.24), and Social and institutional trust (β=0.15) are effective
on participating in the implementation of Zarand municipal
Wastewater treatment plan. In another part of the findings, it
has been identified that the most important effects of this project from the people's point are increasing water for industry,
reducing the risks of wells falling, and improving the health
quality of neighborhoods. To optimally implement this plan,
suggestions are provided at the end of the article.
Keywords: Municipal Wastewater, Sociology of Water, Social
Sarticipation, Wastewater Treatment.
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اجرای کالنطرحهایی همچون شبکه جمعآوری و تصفیه فاضالب
،شهری با هدف استفاده مجدد از آب در صنعت و کشاورزی
 بدون توجه،ارتقای سطح بهداشت محیطی و کیفیت زندگی
 ممکن نیست و یا هزینههای باالیی را،به مشارکت اجتامعی
 هدف اجرای این پژوهش تحلیل جامعهشناختی.سبب میشود
 روش.مشارکت اجتامعی مردم در اجرای چنین پروژههایی است
، پیامیش بوده و با استفاده از پرسشنامه محققساخته،پژوهش
 جامعه آماری کلیه.تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته سنجیده شد
خانوارهای ساکن شهر زرند کرمان هستند و یکی از این طرحها
در این شهر در حال اجرا است و منونهگیری تصادفی خوشهای به
 دادهها درب منازل گردآوری. نفر از بین آنها انتخاب شد375 تعداد
 یافتههای. تجزیه و تحلیل شدSPSS شده و با کمک نرمافزار
 متغیرهای مستقل با وابسته رابطه خطی،پژوهش نشان میدهد
 درصد تغییرات متغیر وابسته را36 مستقیم دارند و توانستهاند
پیشبینی کنند از سوی دیگر بر اساس رضایب تأثیر رگرسیون
 وجود چالش،)β=0/16( ) طبقه اجتامعی و فرهنگیβ( خطی
 آگاهی از شیوههای اجرای،)β=0/17( در دفع فاضالب خانگی
،)β=0/26(  مشارکت در امور اجتامعی،)β=0/16( طرح فاضالب
) و اعتامد اجتامعی وβ=0/24( رضایت از کیفیت زندگی شهری
) بر متایل به مشارکت در پیادهسازی طرح تصفیهβ=0/15( نهادی
 در بخش دیگری از یافتهها.فاضالب شهری زرند مؤثر هستند
مشخص شده مهمرتین آثار این طرح از نظر مردم افزایش آب برای
 کاهش خطرات ریزش چاهها و بهبود کیفیت بهداشت،صنعت
 در راستای اجرای بهینه این طرح پیشنهادهایی.محالت خواهد بود
.در انتهای نوشتار ارائه شده است
 مشارکت، جامعهشناسی آب، فاضالب شهری:واژههای کلیدی
. تصفیه فاضالب،اجتامعی
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مقدمه

کنرتل و جمعآوری فاضالبهای شهری وقتی اهمیتی مییابد که
ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با سالمت مردم پیدا میکند .فاضالبها
یکی از عوامل آلودگی محیطزیست هستند درکنار اینکه ناقل
انواع بیامریها میباشند ،به سادگی مهار نشده و منجر به
گسرتش آلودگی منابع آب نیز خواهد شد (وجدانی .)1384 ،در
سالهای گذشته تالش و پیرشفتهای زیادی در زمینه صنعت آب
و فاضالب انجام شده و ابنیه و تأسیسات زیربنایی عظیمی در
کشور احداث شده است (مستوفی و بختیاری .)1385 ،رشکتهای
آب و فاضالب شهری به تناسبهای مختلف ،از سالها پیش
اقدام به طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از شبکه فاضالب شهر با
هدف حفظ محیطزیست ،کاهش مشکالت بهداشتی ناشی از
دفع فاضالب خام در سطح معابر ،کنرتل و جلوگیری از نفوذ و
آلودگی ناشی از دفع فاضالب خام به سفرههای آب زیرزمینی
و استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب
منودهاند (الهیجانیان ،و محمدی)1395 ،؛ بهطوریکه نباید تنها
به ابعاد اقتصادی این پروژهها نگاه شود.
خأل ناشی از کافی نبودن میزان مشارکت شهروندان در اجرای
طرحهای فاضالب ،از جمله مشکالت پیشروی این طرحها است.
مشکالتی که رشکتهای آب و فاضالب و پیامنکاران اجرای شبکه
فاضالب با آن روبهرو هستند عدم خرید انشعاب فاضالب از
سوی برخی مشرتکین ،تخلیه فاضالب در چاه جذبی و حمل آن
به بیرون شهر ،تخلیه زباله و نخالههای ساختامنی در منهولها،۱
هدایت آب باران پشتبامها به شبکه فاضالب ،رسقت دربهای
چدنی منهولها ،ایجاد ترافیک در محل اجرا و احداث شبکه
فاضالب ،پسزدگی فاضالب ناشی از گرفتگی فاضالبروها به
علت ورود اجسام و مواد و تخلیه غیرمجاز فاضالب به شبکه
توسط تانکرهای سیار میباشد (باباخانی و همکاران.)1387 ،
وجود این قبیل مشکالت عالوهبر خروج از استانداردهای کیفی
پساب ،باعث بروز مشکالتی از جمله کوتاهشدن عمر مفید شبکه،
باالرفنت هزینههای بهرهبرداری از شبکه و عدمتعادل هیدرولیکی
و بیولوژیکی در تصفیهخانههای شهر بوده است (نیکنام)1387 ،؛
بنابراین مردم نه تنها در طراحی و اجرا ،بلکه در نگهداری و
مشارکت در اتصال فاضالب خانگی به شبکه شهری نقش دارند.
طرحهای فاضالب برای رسیدن به اهداف خاص مانند حفظ
بهداشت محیط و محیطزیست ،جلوگیری از آلودگی منابع
آبی ،توسعه بهداشت عمومی و استفاده مجدد از پساب در
کشاورزی و صنعت طراحی و به اجرا در میآیند ،درحالیکه بر
اساس بررسیهای انجام شده ،به دلیل ضعف در طراحی ،اجرا و
بهرهبرداری از این طرحها ،اهداف مورد نظر در بسیاری از موارد
محقق نشده و یا نسبت موفقیت این طرحها پایین میباشد .از
طرفی حجم باالی رسمایهگذاری در اجرای طرحهای فاضالب و
هزینههای فراوان نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات فاضالب

چالشهای کمبود آب و نیاز به آب بیشرت برای رشب ،صنعت و
کشاورزی باعث میشود عرصه اجتامعی ورود جدی به مسئله
مدیریت آب و فاضالب داشته باشد (پاکروح و قنادی.)1397 ،
بهطوریکه با اجرای پروژههای تصفیه فاضالب شهری ،آب الزم
برای صنعت و کشاوری فراهم میشود .یکی از مهمرتین مسائل
حوزه مدیریت شهری نیز جمعآوری و انتقال فاضالب به خارج
از محدوده شهرها و روستاها است .الزم به ذکر است حدود ۸۰
درصد هزینههای یک طرح فاضالب به شبکه جمعآوری و انتقال
آن مربوط است (خانسفید و ابریشمچی .)1393 ،در راستای
کاهش هزینههای اجرای این طرحها دولتها نیازمند توجه جدی
به مشارکت مردم محلی هستند .از آنجاییکه در اغلب جوامع
دولتها مدیریت انرژی و آب را بر عهده دارند و در راستای
اجرای پروژههای زیرساختی نیاز به تأمین مالی دارند ،مشارکت
مردم محلی در اجرای این پروژهها که بر اعتامد نهادی وابسته
است ،اهمیت جدی دارد و عدمتوجه به آن سبب درگیریهای
اجتامعی ،اعرتاض و خشونت و در نتیجه تعویق در اجرا میشود
( Ahnو همکاران.)2020 ،
توجه به مشارکت اجتامعی در اجرای پروژههای تصفیه فاضالب
شهری در نگاه جامعهشناسان و روانشناسان اجتامعی اهمیت
باالیی دارد ( Proutyو همکاران .)2017 ،یکی از اصول کلی مدیریت
تأسیسات فاضالبی ،فراهمسازی زمینههای جلب کمکهای مردمی
یا هامن مشارکت اجتامعی است (رزمخواه و همکاران .)1386 ،در
کنار این بعد ،جلوگیری از آلودگی منابع آبی ،حفظ محیطزیست،
ارتقای بهداشت جوامع شهری و عوامل مختلف دیگر ازجمله
رضورتهایی است که منجر به احداث شبکهها و تاسیسات
فاضالب شهری شده است (صالح و خاکی وطن .)1387 ،اجرای
پروژههای فاضالب شهری ،موضوعی پیچیده و چندجانبه است،
بهطوریکه باید به ارتباط آن با محیطزیست ،چرخه آب ،مرصف
انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای ،سالمت انسان ،ابعاد فرهنگی،
سیاسی و حقوقی توجه کرد ( Metsonو همکاران .)2018 ،ب هعلت
رشایط اجتامعی و فرهنگی کشور ،استفاده از پسابها و آبهای
برگشتی در مصارف مختلف و بهویژه در مصارف زراعی مورد
پذیرش همگانی نیست و با مقاومتهای اجتامعی همراه است
(ساسولی و همکاران .)1394 ،همچنین بر اساس بررسیهای انجام
شده ،به دلیل ضعف در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از این طرحها،
اهداف مورد نظر در بسیاری از موارد محقق نشده و یا نسبت
موفقیت این طرحها پایین میباشد (الهیجانیان و محمدی.)1395 ،
لذا در صورتیکه مشارکت اجتامعی و مقاوت مردم محلی وجود
نداشته باشد ،هزینههای اجرای این پروژهها به مراتب افزایش چند
برابری خواهد داشت.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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در کنار عمر محدود این تأسیسات بهدلیل ماهیت فاضالب ،توجه
به ابعاد گوناگون طرحهای فاضالب در مراحل مختلف مطالعه،
اجرا و بهرهبرداری را امری رضوری ساخته است (الهیجانیان و
محمدی .)1395 ،عالوهبر سطح نازل پروژههای جمعآوری و
تصفیه فاضالب از آنجاکه کیفیت طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری و
مدیریت حاکم بر بخش فاضالب در مجموعه بخشهای دولتی
و خصوصی ،عدم مشارکت عمومی از طرحهای فاضالب یکی
از موارد مهمی میباشد ،تحقق اهداف مورد نظر از اجرای این
طرحها را با چالش مواجه ساخته است (ریاحیخرم .)1381 ،عدم
مشارکت عمومی از اجرای طرحهای فاضالب به دلیل مشکالت
مدیریتی ،هزینههای اجتامعی ،اقتصادی ،عدم اطالعرسانی ،از
موارد مهمی است که رشکتهای آب و فاضالب با آن روبهرو
هستند .به نظر میرسد باید حرکت اصالحی در سیاستگذاری،
بازنگری در شیوههای موجود در بخش فاضالب شامل توجیهات
فنی طرحها از بعد اقتصادی ،اجتامعی و محیطزیستی ،همچنین
اجرای روشهای افزایش مشارکت شهروندان بهعنوان یک عامل
مهم اجتامعی و استفاده کننده خدمات تأمین آب رشب و آب
مورد نیاز صنعت و دفع بهداشتی فاضالب بهوسیله رشکتهای
آب و فاضالب و رسانههای گروهی ،ضمن آشنایی شهروندان
با این تأسیسات و آگاهی از مزایای اجرای طرحهای فاضالب
و کاهش پیامدهای محیطزیستی میتواند نقش مهمی را در
اجرای طرحهای عمرانی آب و فاضالب داشته باشند (باباخانی
و همکاران.)1387 ،
همه در زندگی روزمره از تأسیسات تعبیه شده در زیر سطح زمین
استفاده منوده و از منافع آن بهرهمند میشوند اما یک حقیقت
غیرقابل انکار در این میان وجود دارد که ساخت و نگهداری
از این تأسیسات ،منجر به بروز هزینههای اجتامعی سنگینی
میشود که تاوان آنها را شهروندان یک شهر پرداخت میکنند
(نیکنام .)1387 ،هزینههای اجتامعی از جمله عوامل موثر در
عدم مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای عمرانی میباشد
که در کشور ما تاکنون کمرت مورد توجه قرار گرفته است .در
اکرث پروژههای ساخت یا بازسازی تأسیسات شهری مخصوصا
شبکههای جمعآوری فاضالب ،هزینههای اجتامعی بسیار
باالتری را سبب میشود که اختالل در ترافیک ،ایجاد آلودگی
صوتی و برصی و تولید گرد و غبار از مصادیق این هزینهها است
( Rahmanو همکاران.)2005 ،
بررسی میزان مشارکت شهروندان بهعنوان یک عضو اثرگزار در
جامعه در ایجاد این قبیل طرحها در مناطقی که شبکه فاضالب
در محل سکونت آنها در حال بهرهبرداری و یا اجرا قرار داشته
و یا در مناطقی که شبکه اجرا نشده است و شناسایی راههای
شهای مختلف
برانگیخنت آنها در مشارکت عمومی از رو 
رضوری به نظر میرسد .هدف پژوهش حارض بررسی عوامل
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان شهر زرند کرمان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری است .فاضالب شهر زرند کرمان در
حال حارض بهصورت سنتی یعنی چاههایی در داخل خانهها
جمعآوری میشود و به تازگی پروژه فاضالب شهری و اتصال
فاضالب خانگی به شبکه جمعآوری و تصفیه آغاز شده و حدود
 ۴۰درصد پیرشفت دارد .اطالعاتی پیرامون وضعیت فاضالب
شهری در این پژوهش گردآوری شد که در قسمت یافتهها به آن
اشاره میشود .پس از بررسی پیشینهها و مبانی نظری و همچنین
با مرور نرشیه  ۴۳۵در ارتباط با فهرست خدمات مطالعات مرحله
توجیهی طرحهای فاضالب و آبهای سطحی و همچنین اسناد
ارزیابی تأثیر اجتامعی پروژهها فرضیات ذیل مطرح میشود تا
صحت آنها در پژوهش آزمون شود:
 .1طبقه اجتامعی و فرهنگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .2وجود چالش در دفع فاضالب خانگی ،بر مشارکت شهروندان
در پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .3آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ،بر مشارکت
شهروندان در پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .4مشارکت در امور اجتامعی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .5رضایت از کیفیت زندگی شهری ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
 .6اعتامد اجتامعی و نهادی ،بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری مؤثر است.
مروری بر ادبیات موضوع
باتوجهبه مفاهیم تخصصی پژوهش حارض بهویژه جامعهشناسی
آب ،فاضالب شهری ،فاضالب خانگی ،ارزیابی تأثیر اجتامعی،
مشارکت در پروژههای آب و فاضالب و  ...پیشینههایی دریافت
و یافتههای کلیدی آنها در ادامه ارائه میشود.
اسامعیلیان و همکاران ( )1400مدل مشرتک مدیریت پساب در
شهر مشهد را ارائه کردند .در مدل پیشنهادی آنها ،به دلیل کمبود
اعتبارات عمرانی و منابع داخلی رشکتها استفاده از رسمایه
بخش خصوصی به روش واگذاری پساب به رسمایهگذار در راستای
رسیدن به اهداف محیطزیستی و تأمین آب شهر مشهد مطرح
شده که مزایای قابل توجهی از دیدگاه بخش خصوصی و کالن
جامعه دارد .در این طرح دو بسته رسمایهگذاری مشرتک بین دو
رشکت تدوین شده است که به جزئیات آن پرداخته میشود .آنچه
که در این پروژه بسیار مهم است دستیابی به یک مدل مشرتک
پساب است تا بتوان با اجرای آن به درستی به اهداف تعریف
شده رسید .اجرایی شدن این طرح کمک قابل توجهی در اجرای
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بخشی از پروژههای تصفیه فاضالب و تأمین آب شهر مشهد در
ازای واگذاری پساب میمناید .در این مدل رسمایهگذاری روی هم
 93درصد نیاز آبی و  29درصد ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضالب
تأمین خواهد شد.
دانشمهر و هدایت ( )1399روایتهای ساکنان مناطق فرودست
شهری از ارائه خدمات رشکت آب و فاضالب را بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که ،عدم توسعه پایدار شهری در این
مناطق به تبع کاهش کیفیت مناسب زندگی وجود دارد .این امر
با چالشهای ساختاری و نهادی در رابطه با ساکنان این مناطق
از نظر بهرهمندیشان از امکانات شهری منود یافته است .فقدان
هامهنگی در اجرا و ابهامات قبضی مربوط به رشکت آب و
فاضالب موجب تشدید این روند شده و اعتامد نهادی مردم را
از بین خواهد برد .پس در راستای ارتقای کیفیت زندگی نیازمند
بازآفرینی شهری در زمینه توسعه زیرساختهای شبکهۀ آب و
فاضالب ،حفظ و حراست از شبکه و همچنین شفافسازی در
ارائه قبوض و ارتقای مشرتیمداری الزم است تا کمیت و کیفیت
خدماترسانی را در این مناطق افزایش دهد.
کالمی و همکاران ( )1399پژوهشی با رویکرد بازاریابی اجتامعی
در حوزه صنعت آب و فاضالب پرداخته و به زمینههای مختلفی
در این زمینه رسیدند .به بیان آنها زمینههای اصلی راهربدی مدل
شامل آموزش ،گسرتش ارتباطات و یادآوریکنندهها میباشد.
مولفههای ابعاد به ترتیب شامل موارد همچون باالبردن سطح
آگاهی و آموزش همگانی ،آموزش زنان خانهدار ،آموزشهای
غیرحضوری ،تدوین مطالب آموزشی و برگزاری کالسها و
دورههای توجیهی و آموزش در مدارس برای مقوله آموزش
است .برگزاری منایشگاهها ،میزگردهای مطبوعاتی ،نصب پوسرت
و عکس و پخش فیلم ،چاپ شعارهای رصفهجویی و تبلیغات از
رسانهها برای موضوع گسرتش ارتباطات و نصب تراکتها و اعزام
افراد یادآوریکننده جهت رصفهجویی به منازل برای موضوع
یادآوریکنندهها بود و در نهایت ،حفاظت و ذخیره منابع آب،
کاهش هزینههای دولت و خانوارها ،برقراری عدالت در توزیع
آب ،جلوگیری از جیرهبندی آب ،جلوگیری از خروج ارز از کشور
و ایجاد بسرت رشد و توسعه اقتصادی کشور به عنوان پیامدهای
مدل نهایی پژوهش شناسایی شدند.
پاکروح و قنادی ( )1397در پژوهشی به بررسی رویکرد
اجتامعی و درونسازمانی در نیاز به مدیریت آب کشور پرداختند
و بیان کردند مدیریت کارآمد آب و حفظ منابع آبی برای آینده،
بر چهار محور جلب حامیت سیاسی به منظور بهبود خدمات
آب و فاضالب و مدیریت آن ،درگیر ساخنت مرصفکنندگان در
چارهاندیشی برای تنگناهای آب ،تحکیم مشارکتهای منطقهای
و بینبخشی به منظور رسیدن به امنیت آبی و تحرک بخشیدن و
جلب توجه مرصفکنندگان به بحران آب استوار است.
نرشیه آب و توسعه پایدار

میرلطفی و صادقبیگی ( )1395اثرات فاضالبهای رها شده
شهری بر ناپایداری اجتامعی روستاهای ساوجبالغ را ارزیابی
کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین خانوارهای تحت
تأثیر و خانوارهای بدون تأثیر فاضالب ،در ناپایداری اجتامعی
تفاوت معناداری وجود دارد .مهمرتین پیشنهادی که در این زمینه
میتوان گفت عبارتند از :قوانین بازدارندهای از جمله جریمههای
مالی و یا تعطیلی کارخانهها متخلف در منطقه بهویژه صنایعی
که در نزدیکی روستاها هستند در نظر گرفته شود تا از تخلیه
فاضالب یا پساب سطحی به روستاها جلوگیری شود.
الهیجانیان و محمدی ( )1395شیوههای آموزش به شهروندان
در اجرا و بهرهبرداری از شبکه فاضالب را بررسی کردند .بر اساس
نتایج این پژوهش بین میزان آگاهی افراد و سطح تحصیالت
رابطه وجود دارد .هرچه سطح شغلی افراد در جامعه بهرت باشد
میزان آگاهی آنها از شبکه فاضالب بیشرت خواهد بود .از عوامل
موثر در عدم استقبال و مشارکت عمومی از طرحهای فاضالب
میتوان به مشکالت مدیریتی ،اقتصادی ،هزینههای اجتامعی،
اطالعرسانی ،اشاره کرد .باتوجهبه نتایج بهدست آمده ،اجرای
شیوههای آموزشی در افزایش مشارکت شهروندان در طرحهای
آب و فاضالب بهعنوان یکی از روشهای مهم مدیریتی شهری
مطرح شده است.
ساسولی و همکاران ( )1394پذیرش اجتامعی محصوالت
تحت آبیاری با فاضالب تصفیه شده در جنوب استان تهران را
بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،با افزایش اعتامد
مرصفکنندگان به فرایند تصفیه فاضالب ،استفاده از کلمه آب
بازیافتی به جای فاضالب ،ارائه اطالعات و کاهش نگرانیهای
سالمتی ،متایل به مرصف محصوالت کشاورزی تحت آبیاری با
فاضالب تصفیهشده افزایش مییابد.
رجایی و نورایی ( )1391فرایند حل معضل اجتامعی آب و
فاضالب در مدیریت شهری اصفهان را بررسی کردند .به بیان
آنها قرنها فاضالب شهری منبع خوبی برای غنیکردن زمینهای
کشاورزی بود .اگرچه جمعآوری و حمل و نقل آن باعث
برهمزدن بهداشت شهر و آسایش شهرنشینان میشد و اعرتاض
شهرنشینان را بر میانگیخت .در عرص جدید ،نگاه به فاضالب
شهری تغییر کرد و پسماند را ماده آلودهای دانست که باید
هر چه بیرسوصداتر از محیط شهر خارج شود .بنابراین هرچه
مدرنیسم امر مهم بهداشت را برای مردم شهرنشین مهمرت کرد،
تالش برای حل معضالت دیرپای بهداشتی رسیعتر شد.
صادقفام و عبدی ( )2021در پژوهشی به ابعاد تصمیمگیری
برای احداث تصفیهخانه فاضالب پرداختند و بیان کردند ،اجرای
این پروژهها بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست .به همین
جهت با کمک نظریات رفتار معطوف به هدف و انتخاب عقالنی
نتیجه میگیرند ،نگرش و احساس مثبت به پروژه ،آموزش و
108

سال نهم ،شامره 1401 ،1

اطالعرسانی و مشارکت اجتامعی میتواند اجرای این طرحها را
تسهیل کرده و در اغلب کالنپروژهها همچون نیروگاهها نیز از
این شیوهها استفاده منود.
 Oberو همکاران ( )2020دیدگاه شهروندان نسبت به رشکت
آب و فاضالب شهری پیدبلیو رایبنیک ( )PWiK Rybnikدر
کشور لهستان را بررسی کردند .به بیان آنها شهروندان از این
رشکتها انتظار دارند ،آگاهی میطزسیتی جامعه محلی پیرامون
فعالیت آنها را باال برده و ارزیابی اقدامات مختلف را انجام
دهند .همچنین ایجاد کمپینهای تبلیغاتی ،فعالیت در رسانههای
اجتامعی محلی ،برگزاری مسابقات محلی بهعنوان مثال در ارتباط
با لوگوی رشکت و برگزاری جلسات مشرتک با مردم میتواند تصویر
مثبتی از رشکت ارائه کند .تصویر مناسب رشکت آب و فاضالب
زمانی برجسته میشود که این رشکت به مسئولیت اجتامعی خود
در قبال مردم و مشارکت آنها در طرحهای فاضالب شهری توجه
جدی کند.
 ahnو همکاران ( )2020مزایا و دستاوردهای اجتامعی در اجرا
و ارتقای تصفیهخانههای فاضالب شهری را بررسی کردند .این
مراکز که کیفیت پایین داشته و به جهت مشکالت بهداشتی
جدید نوعی مرکز نامطلوب شهری محسوب میشوند .ارتقای این
مراکز نیازمند توجه به تعامل دولت و جامعه محلی و همچنین
امکانسنجیهای اقتصادی است .بهطوریکه حدود  ۴۸درصد
ارتقای این مراکز میتواند با مشارکت مردم محلی ممکن شود.
 Zhangو همکاران ( )2020نقش رسمایه اجتامعی در مشارکت
کشاورزان در طراحی تصفیهخانه فاضالب را مطالعه کردند .به
بیان آنها این تصفیهخانه فاضالب خانگی به احیای مناطق روستایی
میانجامد اما بدون مشارکت گسرتده کشاورزان امکان دستیابی
به آن مقدور نیست .بر اساس یافتههای آنها ،هنجارها ،اعتامد و
شبکههای اجتامعی بیشرتین نقش را در مشارکت داشتهاند و در
کنار این سه متغیر ،عضویت در سمنها ،سطح تحصیالت و حس
مشارکت در سایر امور روستا نیز بر میزان مشارکت آنها در اجرای
تصفیهخانه فاضالب تأثیرگذار است.
 Metsonو همکاران ( )2018در بررسی کیفیت اجرای پروژههای
تصفیه فاضالب خانگی به چهار معیار کمبود آب شهری ،دارایی
و رسمایه شهری ،سطح مقررات و قوانین مرتبط و معیار پذیرش
فرهنگی اشاره میکنند .آنها به این نتیجه میرسند که در کشور
چین پذیرش فرهنگی باال ولی در کشور آرژانتین پذیرش فرهنگی
چنین طرحهای پایینتر است .از سوی دیگر سطح قوانین در
کشورهای اروپایی و چین حامی چنین طرحهایی است ولی در
کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مانعی بر رس این فعالیت
است .پس برای اجرای مناسب این نوع طرحها باید به اصالح
قوانین و ارتقای سطح پذیرش فرهنگی مردم روی آورد.
 Kropو همکاران ( )2008که به بررسی نقش دولت محلی در
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

زیرساختهای آب و فاضالب شهری پرداختهاند ،اگرچه رویکرد
اقتصادی در پژوهش خود دارند ولی به مزایای اجتامعی و
فرهنگی اجرای این پروژهها نیز میپردازند .بهطوریکه به بیان
آنها گسرتش فرهنگ و برنامههای اوقات فراغت شهری ،حفاظت
از محیط زیست ،بهبود سالمت انسان و جامعه و بهبود کیفیت
زندگی شهری میتواند از پیامدهای مثبت اجتامعی اجرای چنین
پروژههایی باشد.
در بررسی پیشینههای تجربی این نتیجه بهدست میآید که
رویکرد اجتامعی در بررسی پروژههای تصفیه فاضالب شهری
ضعیف است و مرور ادبیات رضورت اجرای چنین پژوهشی را
دوچندان میکند .پس مرور پژوهشهای گذشته در ابتدا بر ضعف
تجربیات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتامعی پروژههای طراحی
و پیادهسازی فاضالب شهری تأکید میکنند .بنابراین انجام چنین
پژوهشی را دوچندان منوده و رضورت توجه به نگرشهای محلی
را اثبات میکند .در عین حال مرور پژوهشهای گذشته نشان
میدهد از ابعاد مختلفی همچون توجه به مشارکت اجتامعی و
رسمایه اجتامعی (دانشمهر و هدایت1399 ،؛ کالمی و همکاران،
1399؛ صادقفام و عبدی2021 ،؛  ahnو همکاران2020 ،؛ Zhang
و همکاران ،)2020 ،توجه به مشارکت اقتصادی (اسامعیلیان و
همکاران ،)1400 ،شفافسازی فرایندها ،مشارکت ،هامهنگی و
اعتامد نهادی دستگاههای متولی (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
پاکروح و قنادی1397 ،؛ ساسولی و همکاران1394 ،؛  Oberو
همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران2020 ،؛  Kropو همکاران،
 ،)2008ارتقای کیفیت زندگی شهری ،پذیرش فرهنگی و مقررات
و قوانین تسهیلکننده اجرای پروژهها (دانشمهر و هدایت،
1399؛  ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛
 Kropو همکاران ،)2008 ،آموزش همگانی بهصورت رسمی
و غیررسمی (کالمی و همکاران1399 ،؛ الهیجانیان و محمدی،
1395؛ صادقفام و عبدی )2021 ،و در نهایت مامنعت از فعالیت
صنایع آالینده آب و توجه به بهداشت محیط شهری (میرلطفی
و صادقبیگی1395 ،؛ رجایی و نورایی1391 ،؛  ahnو همکاران،
 )2020به اجرای تصفیهخانههای فاضالب شهری توجه شده است؛
بر همین اساس ،رویکرد نظری حاکم بر پیشینه تجربی پیرامون
مشارکت اجتامعی ،رسمایه اجتامعی ،اعتامد نهادی ،کیفیت
زندگی شهری ،آموزش همگانی و تسهیل قوانین قرار میگیرد.
چارچوب و مدل نظری
مشارکت در اجرای پروژهها ی آب و فاضالب شهری بر رویکردهای
نظری چندی همچون مشارکت اجتامعی ،کیفیت زندگی شهری،
آگاهی و اعتامد اجتامعی استوار است .به همین جهت در بررسی
این رویکرد نظری در پژوهش پرداخته و مدل نظری ارائه شد.
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ششناسی تحقیق
رو 

مشارکت بهکارگیری منابع شخصی برای سهیمشدن در اقدام
جمعی ،بهصورت هدفمند ،تعاملی و دارای آثار چندجانبه بوده
و بر اساس ویژگیهای شخصیتی و ساختار اجتامعی تقویت یا
تضعیف میشود (صادقی فسایی و خادمی )1395 ،و این اقدام
میتواند مشارکت در پیادهسازی طرحهای کالن همچون فاضالب
شهری باشد .مشارکت اجتامعی در کنار اعتامد اجتامعی و
تعامالت در ذیل مفهوم رسمایه اجتامعی قرار میگیرد .رسمایه
اجتامعی را میتوان براساس دیدگاههای نظری کلمن ،بوردیو
ت شده افراد از طریق روابط
و پاتنام در اشاره به منابع انباش 
اجتامعی و همچنین اعتامد آنها به دیگران ،هنجاریابی و
شکلگیری شبکههای ارتباطی با سایرین در نظر گرفت (ابوذری
و زیاری )1398 ،و این موضوع در مشارکت افراد در اقدامات و
برنامهها مؤثر بوده و در پروژههای آب و فاضالب دارای نقش و
اهمیت بسزایی است (دانشمهر و هدایت .)1399 ،بنابراین در
این میان قرارگیری افراد در طبقات اجتامعی و فرهنگی مختلف
میتواند باعث تغییر در مشارکت آنها شود .همچنین اگر دفع
فاضالب یک فعالیت روزمره و عادتواره برای شهروندان باشد،
احتامل مشارکت آنها افزایش پیدا میکند.
اعتامد اجتامعی به دیگران و سازمانها در کنار روابط اجتامعی
تعیینکننده مشارکت افراد در کالنپروژهها و طرحها است
( Oberو همکاران )2020 ،و در پژوهش حارض این فرضیه
بررسی میشود که اعتامد اجتامعی چه میزان اثرگذار است .برای
مشارکت بهینه در این طرحها آگاهی نیز تأثیرگذار است و یکی
از علل عدم مشارکت شهروندان در کالنطرحها و پروژهها در
ضعف شناخت آنها از فرایندها و پیامدهای یک طرح است .با
آگاهی الزم در زندگی روزمره افراد نه تنها در این نوع طرحها
بلکه در سایر زمینهها همچون سازمانهای مردمنهاد ،امور محلی
و زندگی شخصی مشارکت باالیی خواهند داشت .اگر فاضالب
شهری بهعنوان یکی از چالشهای مطرح در کیفیت زندگی شهری
باشد ،آنها به سمتی گرایش پیدا میکنند که با مشارکت در طرح
بر کیفیت زندگی خود بیافزایند ( Metsonو همکاران)2018 ،
و از این رویکرد نیز میشود در پژوهش استفاده کرد .بر اساس
این گزارههای نظری مدل نظری ذیل (شکل  )1ارائه و در ادامه
تحلیل میشود.

باتوجهبه سنجش نگرش شهروندان در سطح گسرتده و همچنین
شناسایی پیامدهای اجرای این طرح ،از رویکردهای روشی متنوعی
استفاده شده است .در ابتدا مرور اسناد و دادههای موجود برای
تحلیل وضعیت جمعیتشناختی و موقعیت جغرافیایی محدوده
مورد مطالعه انجام شده است ،سپس پیامیشی با پرسشنامه بسته
پاسخ برای دریافت نگرش شهروندان به پروژه ،میزان آگاهی و
متایل به مشارکت آنها اجرا شده است .در نهایت با انجام حدود
 20مصاحبه با معتمدین محلی ،کارشناسان و مدیران شهری،
پیامدها و راهکارهای مد نظر بدست آمده است .منونه آماری
متام شهروندان رسپرست خانوار ساکن شهر زرند هستند که طبق
آخرین رسشامری جمعیت  60هزار نفر و خانوار نیز حدود 20
هزار نفر بوده است .حجم منونه با استفاده از فرمول کوکران
تخمین زده شده و باتوجهبه همگنی (واریانس) محاسبه شده
و رضایب مد نظر  375پرسشنامه تکمیل شد .روش منونهگیری
تصادفی خوشهای مبتنی بر محالت و بلوکهای شهری بوده و به
دلیل فضای کوچک شهر ،کل فضای شهری را پوشش داده و در
درب منازل پرسشنامهها تکمیل شد.
پرسشنامه محققساخت ،ابزار پژوهش حارض است و در آن ،به
متغیرهای مختلفی همچون طبقه اجتامعی و فرهنگی (منزلت
شغلی ،سطح تحصیالت ،درآمد) ،وجود چالش در دفع فاضالب
خانگی (خود ،همسایگان ،هزینهها ،بهداشت و  ،)...آگاهی از
شیوههای اجرای طرح فاضالب (رسانههای محلی ،سطح شهر،
سخرنانی مدیران و مسئولین ،مطالعه و  ،)...مشارکت در امور
اجتامعی (مشکالت محله ،ارتباط با شهرداری ،شورای شهر ،عضویت
در سمنها و رشکت در برنامههای اجتامعی) ،رضایت از کیفیت
زندگی شهری (خانواده ،محل سکونت ،محله ،بهداشت ،دسرتسی
به خدمات) ،اعتامد اجتامعی و نهادی( ۲به همسایگان ،سازمانهای
دولتی ،مسئولین ،نهادهای غیررسمی محلی ،سازمانهای خصوصی)
و متغیر وابسته متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری (رضورت،
مشارکت مالی ،پرداخت عوارض ،همراهی با ساخت ،عدماعرتاض و
شکایت ،جلب مشارکت دیگران) اشاره شده است .جهت سنجش
روایی ابزار پژوهش ابتدا از دیدگاه متخصصان استفاده شده و روایی
محتوایی حاصل شده است و سپس با سنجش ابزار توسط آزمون
آلفای کرنباخ ،مقدار آن برای متغیر وابسته 0/84 ،بهدست آمده است
که نشان از پایایی ابزار دارد .در جدول ( )1متغیرهای اصلی ،تعداد
گویهها و پایایی هر کدام از متغیرها یا شاخصها آورده شده است.
طبق جدول یک متغیرهای پژوهش پایایی الزم را دارد .دادهها
پس از جمعآوری بهصورت میدانی ،وارد نرمافزار  SPSSشده و در
قالب توصیفی و استنباطی همچون پیرسون ،رگرسیون و آزمون
فریدمن مورد آزمون قرار گرفته است.

شکل  -1مدل نظری پژوهش
نرشیه آب و توسعه پایدار
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جدول  -1متغیرهای اصلی پژوهش ،تعداد گویهها و پایایی آنها
تعداد پایایی
متغیر اصلی
گویهها
0/76
5
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
0/81
6
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
0/89
9
مشارکت در امور اجتامعی
0/88
11
رضایت از کیفیت زندگی شهری
0/79
5
اعتامد اجتامعی و نهادی
0/84
7
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری

بیکار بودهاند .امّا در سال  1395افراد فعال این شهرستان به
 40هزار و  725رسیده است که  5هزار و  677نفر آنها بیکار
بودند ،بنابراین بهطور متوسط نرخ رشد بیکاری ساالنه شهرستان
زرند حدود  0/65درصد در این مدت زمان است (اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان.)1395 ،
یافت ههای پیامیش
توصیف جمعیتشناختی پاسخگویان نشان میدهد ۳۰ ،درصد
آنها زن و  ۷۰درصد مرد هستند ،اغلب آنها یعنی  80درصد
متأهل ،در مشاغل آزاد و اداری ،بیشرت آنها یعنی  40درصد
دیپلم و سپس حدود  26درصد کارشناسی هستند .اغلب یعنی
 83درصد محل سکونت ملکی دارند .میانگین سن آنها  ۳۸سال،
میانگین تعداد اعضای خانواده  4/2نفر و میانگین مرتاژ واحد
مسکونی حدودی  146مرت است .محل درآمد اغلب پاسخگویان
یعنی  56درصد حقوق ماهیانه و سایر افراد از روشهای پسانداز،
کشاورزی ،کاسبی و  ...است .حدود  ۶۰درصد آنها مقیم و 40
درصد مهاجر از شهرها و روستاهای اطراف هستند .همچنین در
رابطه با رشایط فاضالب شهری پاسخگویان یافتهها نشان داد،
 77درصد چاه فاضالب در داخل حیاط و  ۲۳درصد در خارج
از منزل است 30 ،درصد با فاضالب خانگی خود و  40درصد
با فاضالب همسایگان مشکل دارند .حدود شش سال یکبار به
تخلیه چاه فاضالب پرداخته ،به طور میانگین دو چاه فاضالب
در خانه دارند و حدود  80درصد تا کنون چاه فاضالب را تخلیه
نکردهاند .باتوجهبه ابزار و روش تحقیق متغیرهای مختلفی از
میان پیشینههای تجربی استخراج و سنجش شد ،در جدول ()۲
توصیف این متغیرهای بر حسب میانگین و انحراف معیار انجام
شده است .شایان ذکر است متغیرها در سطح سنجش طیف
لیکرت بوده است ،میانگین آنها برحسب گویهها محاسبه و در
راستای درک بهرت مقیاس در بازه  ۰تا  ۱۰۰تبدیل و گزارش شده
است؛ این تغییر تأثیری در توصیف و آزمونها ندارد.

• معرفی محدوده مورد مطالعه
مطالعه حارض در شهر زرند کرمان انجام شده است .این شهر
که در فاصله  75کیلومرتی شهر کرمان و در شامل آن واقع شده
است ،طبق رسشامری سال  ،1395جمعیت آن 60370نفر بوده
است .زمینه جداسازی اصلی این شهر در استان و کشور موقعیت
جغرافیایی و ظرفیتهای باال در زمینه صنایع معدنی ،زغالسنگ،
سنگ آهن ،کارخانههای واگنسازی و سایر صنایع مرتبط با
فلزاتی همچون مس است .وجود این صنایع باعث شده است،
اغلب جمعیت شهر در آن اشتغال داشته و سپس در زمینههای
کشاورزی و تولید پسته مشغول شوند .بهرهبرداری از کارخانههای
فوالد به سه عنرص سنگ آهن ،زغالسنگ و آب نیاز دارد و با
عنایت به وجود دو مورد در این شهر و کمبود آب ،سیاست
تصفیۀ فاضالب شهری در نظر گرفته شده است .در شکل ()2
موقعیت جغرافیایی شهر زرند کرمان مالحظه میشود.

شکل  -2موقعیت شهر زرند در شامل استان کرمان

جدول  -2توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
میانگین
متغیر اصلی

اشتغال سهم زیادی از افراد در مراکز خدماتی باعث شده شهر
زرند از نظر اشتغال در بخش خدمات بیش از سایر بخشها
(کشاورزی و صنعت) رشد مناید .بهطوریکه بخش خدمات
 56/19درصد از بخشهای اقتصادی شهر زرند را در بر گرفته
است .البته نرخ بیکاری شهرستان زرند  13/7درصد است42 .
هزار و  380نفر جمعیت فعال شهرستان زرند در سال  1390بود.
 35هزار و  108نفر آنها بیکار بودند و  4هزار و  233نفر ساکن
در شهر و  3هزار و  399نفر ساکن در روستاهای این شهرستان
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

طبقه اجتامعی و فرهنگی
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
مشارکت در امور اجتامعی
رضایت از کیفیت زندگی شهری
اعتامد اجتامعی و نهادی
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
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65/47
66/93
31/24
45/19
67/35
75/06
65/49

انحراف
معیار
18/31
20/02
21/90
17/40
15/07
17/81
27/65

مسعودی ،ح.

جدول  -3همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

بر اساس جدول ( )۲مشخص است ،میانگین طبقه اجتامعی و
فرهنگی ( ،)65/47وجود چالش در دفع فاضالب خانگی (،)66/93
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ( ،)31/24مشارکت در
امور اجتامعی ( ،)45/19رضایت از کیفیت زندگی شهری (،)67/35
اعتامد اجتامعی و نهادی ( )75/06و متایل به مشارکت در طرح
فاضالب شهری ( )65/49است .بنابراین شهروندان آگاهی کمی
ت آنهان باال
نسبت به طرح داشته و از سوی دیگر انگیزه مشارک 
است .برای سنجش فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شد.
قبل از انجام این آزمون به سنجش رابطه همبستگی بین متغیرهای
مستقل و وابسته با استفاده از آزمون پیرسون پرداخته شد.
بر اساس جدول ( )۳مشخص میشود ،متامی متغیرهای مستقل
در مقادیر متنوع ولی معنادار با متغیر وابسته رابطه خطی دارند.
بهطوریکه بیشرتین رابطه بین متغیر مشارکت در امور اجتامعی و
کمرتین رابطه نیز بین متغیر وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
با متغیر وابسته یعنی متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
است .با عنایت به وجود رابطه خطی میتوان مدل رگرسیونی را
اجرا کرد .در این پژوهش از روش رگرسیون خطی همزمان استفاده
شده و کلیه متغیرهای مستقل بهصورت یکجا وارد رگرسیون شدند.
در جدول ( )4ارزیابی اولیه مدل رگرسیونی ارائه شده است.

متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری
متغیرهای مستقل

مشارکت در امور اجتامعی
رضایت از کیفیت زندگی شهری
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
اعتامد اجتامعی و نهادی
طبقۀ اجتامعی و فرهنگی
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
متایل به مشارکت در طرح فاضالب شهری

0/611

0/455
0/408
0/301
0/259
0/225
0/219
65/49

27/65

0/9031

0/363

براساس جدول ( )۵وضعیت فرضیات پژوهش به رشح زیر در میآید:
 .1طبقه اجتامعی و فرهنگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان  0/16مؤثر است.
 .2وجود چالش در دفع فاضالب خانگی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/17مؤثر است.
 .3آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب ،بر مشارکت
شهروندان در پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان

معناداری برازش

36/564

جدول  -5مقادیر تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته باتوجهبه مدل رگرسیونی
رضیب استاندارد خطای استاندارد رضیب استانداردشده
متغیرهای مستقل
()BETA
نشده ()B
0/345
2/239
باقیامنده
0/256
0/06
0/333
مشارکت در امور اجتامعی
0/243
0/111
0/608
رضایت از کیفیت زندگی شهری
0/168
0/061
0/238
وجود چالش در دفع فاضالب خانگی
0/16
0/047
0/18
طبقه اجتامعی و فرهنگی
0/157
0/066
0/238
آگاهی از شیوههای اجرای طرح فاضالب
0/147
0/093
0/312
اعتامد اجتامعی و نهادی

نرشیه آب و توسعه پایدار

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

طبق جدول ( )۴متغیرهای مستقل به میزان  61درصد با متغیر
وابسته همبستگی دارند .این متغیرها توانستهاند  36درصد
تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند و مقدار معناداری
آزمون  Fبرازندگی نشان میدهد ،مدل رگرسیونی با دادههای
جمعآوریشده ،برازش دارد .در جدول ( )۵که مهمرتین جدول
نتایج پژوهش است ،مقادیر تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته به
ترتیب اولویت نشان داده شده است.

جدول  -4ارزیابی اولیۀ مدل رگرسیونی پژوهش
همبستگی کل رضیب تعیین رضیبتعیین تعدیلشده خطای استاندارد تخمین مقدار  Fبرازش
0/373

همبستگی معناداری

0/01
مقدار T

معناداری

6/49
5/547
5/463
3/895
3/8
3/612
3/346

0
0
0
0
0
0
0/001

 0/16مؤثر است.
 .4مشارکت در امور اجتامعی ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/26مؤثر است.
 .5رضایت از کیفیت زندگی شهری ،بر مشارکت شهروندان در
پیادهسازی طرح تصفیۀ فاضالب شهری به میزان  0/24مؤثر است.
 .6اعتامد اجتامعی و نهادی ،بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری به میزان  0/15مؤثر است.
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با استفاده از آزمون فریدمن به اولویتبندی آثار و پیامدهای
مثبت اجرای طرح طبق نظر شهروندان پرداخته شده است که نتایج
آن در جدول ( )۶ارائه شده است .طبق اطالعات بهدستآمده در
این جدول ،از نظر شهروندان طرح حارض به ترتیب باعث افزایش
آب برای صنعت ،کاهش خطرات ریزش چاهها ،بهبود کیفیت

بهداشت محالت ،افزایش آب برای کشاورزی ،کاهش بحرانهای
محیطزیستی ،کاهش بیامریهای واگیردار ،افزایش کیفیت زندگی
شهری ،افزایش کیفیت آب رشب ،افزایش ماندگاری مردم در شهر
و افزایش اشتغال جوانان میشود .مصاحبههای انجام شده در
قالب جمعبندی و بحث در بخش بعد ارائه شده است.

جدول  -6اولویتبندی پیامدهای مثبت طرح از نظر شهروندان
مقدار کای
رتبه
انحراف
میانگین
پیامدها
میانگین اسکوئر فریدمن
معیار
239/577
6/18
6/61
84/00
افزایش آب برای صنعت
6/10
6/70
82/84
کاهش خطرات ریزش چاهها
5/76
7/46
80/00
بهبود کیفیت بهداشت محالت
5/69
7/91
79/11
افزایش آب برای کشاورزی
5/66
7/12
79/02
کاهش بحرانهای محیطزیستی
5/64
7/51
78/84
کاهش بیامریهای واگیردار
5/58
6/98
78/58
افزایش کیفیت زندگی شهری
5/22
8/17
74/84
افزایش کیفیت آب رشب
4/95
6/96
73/51
افزایش ماندگاری مردم در شهر
4/22
8/10
65/07
افزایش اشتغال جوانان

بحث و نتیجهگیری

0/01

در همین راستا شش فرضیه اصلی در نظر گرفته شد و یافتهها
تأییدکننده این فرضیات و تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته
بود .طبق فرضیه اول ،طبقه اجتامعی و فرهنگی شهروندان
زرندی که بر اساس منزلت شغلی ،تحصیالت و درآمد ماهیانه آها
سنجیده شد ،تأثیر مثبت بر مشارکت شهروندان در پیادهسازی
طرح تصفیه فاضالب شهری دارد (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
 ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛  Kropو
همکاران .)2008 ،این موضوع نشان میدهد ،هرچه تحصیالت
ساکنین باالتر باشد و آنها از رسمایههای فرهنگی و اجتامعی برتری
برخوردار باشد در این پروژه مشارکت بهرتی خواهند داشت.
از طرف دیگر طبق فرضیه دوم ،اگر کیفیت بهداشت و رشایط
محیط زندگی ساکنین به گونهای باشد که آنها چالشهایی با
دفع فاضالب خانگی ،همچون ریزش فاضالب ،بیرونزدگی ،تجمع
حیوانات موزی و هزینههای تخلیه داشته باشند ،نیاز بیشرتی
اجرای چنین طرحهای داشته و بنابراین مشارکت آنها نیز افزایش
یافته و مشتاق خواهند بود تا در این طرحها همکاری داشته
باشند (اسامعیلیان و همکاران1400 ،؛ میرلطفی و صادقبیگی،
1395؛ رجایی و نورایی1391 ،؛  ahnو همکاران.)2020 ،
طبق فرضیه سوم و براساس پیشینههای تجربی روشن شده آگاهی
و دانش شهروندان نقش کلیدی در مشارکت اجتامع ی آنها در
این پروژهها دارد .بهطوریکه هرچقدر رسانههای محلی در این
رابطه برنامه بیشرتی داشته باشند ،مسئولین در فضاهای رسانهای

اجرای طرحهای کالنشهری بدون مشارکت مردم ،هزینههای
بسیاری را بهدنبال خواهد داشت و حتی ممکن است اجرای
آن امکانپذیر نباشد .با تسهیل امر مشارکت شهروندان در
کالنپروژهها ،نقش مردم در مدیریت و برنامهریزی کشور پررنگ
میشوند .طرحهای تصفیه فاضالب شهری ،از جمله طرحهایی
است که در کنار ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان ،کاهش
چالشهای محیطزیستی و بهداشتی در سطح شهرها میتواند
فاضالب خانگی را برای استفاده در صنعت و کشاوری مهیا سازد.
در شهرهایی که با کمبود آب روبهرو هستند و از سوی دیگر
زیرساخت الزم برای اجرای کالنپروژههای صنعتی همچون فوالد
را دارند ،تأمین آب به روش تصفیه فاضالب شهری امری بهرصفه
است .در این پژوهش این مسئله در شهر زرند کرمان بررسی شد.
با دریافت نظرات مردم براساس متغیرهای اجتامعی و فرهنگی،
تأثیر متغیرهای مختلف اجتامعی بر متایل شهروندان به مشارکت
در اجرای تصفیه فاضالب خانگی مورد سنجش قرار گرفت .جلب
حامیت و مشارکت اجتامعی مردم بدون توجه به سطح طبقه
اجتامعی آنها ،بررسی چالشها و مشکالت آنها در دفع فاضالب
خانگی ،میزان آگاهیشان از شیوههای نوین تصفیه فاضالب
شهری ،شناسایی ظرفیتهای مشارکتی آنان ،رضایتشان از
زندگی و اعتامد آنها به نهادهای مختلف اجتامعی ممکن نیست.
تحلیل جامعهشناختی مشارکت اجتامعی در طراحی و اجرای شبکه جمعآوری و ...

معناداری
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و جلسات بیشرت به آن پرداخته و شهروندان نسبت به پیامهای
مراکز بهداشتی ،کتابها و مجالت حساس بوده و مطالعه
منایند ،آگاهی آنها نسبت به موضوع و البته پیامدهای مثبت آن
بیشرت شده و در نتیجه مشارکت بهرتی خواهند داشت (کالمی
و همکاران1399 ،؛ الهیجانیان و محمدی1395 ،؛ صادقفام و
عبدی .)2021 ،طبق فرضیه چهارم شهروندانی که برپایه گنجایش
محلی و شهری در امور مختلف اجتامعی مشارکت میکنند و
شهروندان مشارکتطلب هستند و مشکالت محله را پیگیری
میکنند ،با شهرداری و شورای شهر برای حل مشکالت ارتباط
دارند ،در سازمانهای مردمنهاد عضو هستند و در برنامهها و
سایر پروژههای شهری مختلف مشارکت میکنند و متایل بیشرتی
برای مشارکت در پیادهسازی چنین طرحهایی دارند (دانشمهر
و هدایت1399 ،؛ کالمی و همکاران1399 ،؛ صادقفام و عبدی،
2021؛  ahnو همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران.)2020 ،
برپایه فرضیه پنجم ،شهروندانی که کیفیت زندگی پیرامون آنها
برایشان اهمیت دارد و احساس رضایت از عملکرد سازمانهای
مختلفی همچون اعضای خانواده و بستگان ،همسایگان ،کسبه،
شهرداری ،پلیس ،مسجد ،شورای شهر ،صنعت ،مسئولین،
رشکتها ،بهداشت و آموزش و پرورش داشته باشند ،با برنامههای
پیشنهادی آنها همراهی خواهند کرد و عدمهمراهی میتواند
ریشه در نبود رضایت از عملکرد این سازمانها داشته باشد.
با رضایت باال از کیفیت زندگی شهری مشارکت شهروندان در
اجرای این پروژه افزوده میشود (دانشمهر و هدایت1399 ،؛
 ahnو همکاران2020 ،؛  Metsonو همکاران2018 ،؛  Kropو
همکاران .)2008 ،در نهایت اینکه براساس فرضیه ششم ،عنرص
کلیدی دیگر در ارتقای مشارکت شهروندان ،اعتامد اجتامعی
و نهادی است که در اغلب پیشینههای تجربی مورد سنجش
قرار گرفته است .بهطوریکه اگر شهروندان بر اساس تجربه
گذشته خود نسبت به نهادها ،سازمانها ،مسئولین و سمنها
اعتامد داشته باشند ،نسبت به برنامههای پیشنهادی واکنش
مثبت نشان داده و در نتیجه در اجرای پروژه تصفیه فاضالب
شهری نیز مشارکت بیشرتی خواهند داشت (دانشمهر و
هدایت1399 ،؛ پاکروح و قنادی1397 ،؛ ساسولی و همکاران،
1394؛  Oberو همکاران2020 ،؛  Zhangو همکاران2020 ،؛
 Kropو همکاران .)2008 ،براساس این یافتهها و در بررسی
کارشناسی و مصاحبههای عمیق ،یافتههای پژوهش نشان داد،
فرصتهای اقتصادی قابل توجهی در این طرح وجود دارد.
بهطوریکه ،صنایع مختلفی که برپایه آب استوار هستند ،در
درجه اول دسرتسی بیشرتی به آب داشته و درنتیجه رونق پیدا
میکنند .صنایعی همچون صنعت فوالد و برخی از صنایع
تبدیلی دیگر بیشرتین استفاده را از این آب تولید شده خواهند
داشت .جذب رسمایهگذاری بیشرت در منطقه صورت میگیرد
نرشیه آب و توسعه پایدار

و این فرایند به مرحله قبل و رونق صنایع منطقه نیز بستگی
دارد .در مرحله دیگر صنایع موجود ،توسعه و تنوعبخشی پیدا
میکند و از سایر ظرفیتهای خام این منطقه استفاده میشود.
کشاورزی منطقه که به آب نیاز دارد در زمان بحران میتواند
به آب تولید شده مرتبط شده و در نتیجه رونق پیدا کند ،با
رونق محصوالت کشاورزی میتوان گفت صادرات نیز افزایش
پیدا میکند .در بخش دیگری نیز میتوان گفت مدیریت شهری
باتوجهبه دریافت عوارض فاضالب شهری میتواند درآمدهای
خود را افزایش دهد.
باتوجهبه اینکه در مدت زمان اجرای این پروژه نیاز به نیروی کار
وجود دارد ،با آغاز به کار آن جوانان زرندی مشغول به کار شده
و درآمدی را کسب خواهند کرد .در مرحله بهرهبرداری و تعمیر
و نگهداری نیز همین مسئله صادق است .باتوجهبه رونق صنایع
استان و رفع درصدی از کمآبی نیاز به اجرای پروژههای عمرانی
احساس شده و شهر زرند میتواند از استان این نوع بودجهها را
نیز با دفاع بیشرتی جذب کند .خانوادهها نیز باتوجهبه پرداخت
حق انشعاب و عوارض مدیریت بهرتی بر مرصف خانوار داشته و
در نتیجه از مرصف بیرویه خودداری میکنند .در نهایت اینکه
پیشبینی میشود با ورود آب بیشرت به چرخه اقتصادی استان
این استان به میزان قابل قبولی توسعه و رونق اقتصادی پیدا کند.
اما طرح فرصتهای اجتامعی مختلفی را طبق یافتهها بهدنبال
خواهد داشت؛ بهطوریکه درصورتیکه پروژه ،مداخلهای
فرصتهای اجتامعی برای جامعه نداشته باشد ،منیتواند توجیه
شود .پروژه فاضالب شهری زرند ،در درجه اول سالمت اجتامعی
و بهداشت جامعهای را افزایش میدهد و فرهنگ بهداشت و
پیشگیری از بیامریها را در این شهر توسعه میدهد .در درجه
دوم وضعیت اشتغال و در نتیجه پایداری اجتامعی این شهر رونق
پیدا میکند .یکی از مؤلفههای پایداری جامعه اشتغال است،
بنابراین ارتقای میزان اشتغال بر آن میافزاید .این پروژه یکی از
پروژههای مهم مدیریت شهری است و درصورتیکه بهدرستی
اجرا شود ،میتواند میزان رضایت و تعهد مردم در قبال مدیریت
شهری را افزایش دهد .طبق نظر کارشناسان و خربگرانی که از ظهر
زرند مورد مصاحبه قرار گرفتند ،از آنجاییکه در بلندمدت پروژه
سبب ماندگاری شهروندان میشود ،حس تعلق و هویت آنها را
نیز افزایش میدهد .اما درصورتیکه مردم از این شهر مهاجرت
منایند هویت آنها آسیب میبیند .باتوجهبه اینکه مردم در یک
پروژه عمرانی و اثرگذار در شهر زرند مشارکت میکنند ،فرصت
دیگر این پروژه ارتقای مشارکت اجتامعی شهروندان و رسیدن
به اهداف مشارکتطلبانه شهروندان پیش میآید؛ فراهمآوری
زمینههای مشارکت شهروندان از اولین اقداماتی است که مدیریت
شهری باید انجام دهد .شهر زرند باوجود صنایع مختلف ،شهری
است که در سطح متوسط توسعه در استان کرمان قرار دارد .این
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نوع پروژهها میتواند سطح محرومیت اجتامعی این شهر را کاهش
داده و این شهر را به توسعه نزدیکرت سازد .ارائه خدمات شهری نیز
انواع مختلفی دارد که یکی از آنها موضوع فاضالب شهری است ،با
اجرای این پروژه انتظار میرود ،عدالت در خدمات شهری فراهم
شده و مردم از این خدمات بهصورت عادالنه استفاده منایند .از
سوی دیگر کیفیت زندگی شهری نیز به رشایط محیطی بستگی
دارد و اجرا این پروژه با بهبود رشایط محیطی ،کیفیت زندگی را
در محالت مختلف افزایش میدهد .در نهایت اینکه در صورت
همکاری همگانی نهادهای مختلف شهر و همراهی با مردم ،اعتامد
نهادی را افزایش داده و زمینه اجرای پروژههای بعدی را فراهم
میآورد .طبق یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر در جهت اجرای
هرچه بهرت چنین پروژههای پیشنهاد میشود:
 .1آگاهیبخشی و اطالعرسانی بهصورت رسمی و غیررسمی
پیرامون اجرا پروژه
 .2تفاهم بینسازمانی و تشکیل کارگروههای نظارت و راهربی
بر اجرای طرح
 .3توجه به رضر و زیان مرتتب شهروندان و جربان آنها توسط
مدیریت
 .4استفاده از تجربه و مهارت پیامنکاران ،مجریان و متخصصین
بومی
 .5توجه جدی به برنامه زمانبندی طرح و کنرتل پروژه طبق آن
 .6اعطای امتیازها ،مشوقها و انگیزههای الزم به شهروندان
 .7متهیدات ایمنی و حفاظتی حین اجرای پروژه در معابر شهری
 .8ارائۀ مازاد آب تصفیهشده به کشاورزان و باغداران محلی.
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قدردانی
مقاله حارض از طرح پژوهشی با عنوان «مطالعات اجتامعی و
فرهنگی طرح شبکه جمعآوری ،انتقال و تصفیهخانه فاضالب
شهـر زرنـد» به شامرۀ « »97031که مجری آن جهاد دانشگاهی
خراسان رضوی ،کارفرمای اول طرح رشکت مهندسین مشاور
سیال ثامن و کارفرمای اصلی نیز رشکت فوالد زرند کرمان است،
استخراج شده است .از کلیه افرادی که در این سه سازمان در
اجرای هرچه بهرت این پژوهش یاری رساندند ،تشکر میشود.
پینوشت
 -۱مسیرهای فاضالب شهری که با دریچههای فلزی پوشانده شده
و در سطح معابر شهری دیده میشود.
 -۲اگرچه اعتامد نهادی و اجتامعی متفاوت هستند ولی به دلیل
همبستگی باالی این دو و کاهش تعداد متغیرها ،با هم ترکیب و
یک متغیر وارد مدل شد.
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