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 مدیریت پسماند در مدارس شهر شاهرود ارزیابی

 سعید کامیابی1* ، علی مسلمی2

 ایران؛ ،سمنان، اسالمی آزاد ،دانشگاه سمنان واحد ،( مرکزي البرز جنوبی دامنه) گردشگري تحقیقات مرکز دانشیار -1*

  ایران؛ سمنان، اسالمی آزاد دانشگاه سمنان، واحد شهري ریزي برنامه و جغرافیا دکتري دانشجوي -2

 

 09/05/1399تاریخ پذیرش:                                                         29/04/1399تاریخ دریافت:

 

 چکیده

می باشد که از آن جمله می توان به استفاده مجدد پسماند مدیریت مواد زاید جامد شامل روش هاي مختلفی به منظور کاهش حجم 

مدیریت پسماند در مدارس  ارزیابی پژوهش به این و بازیافت مواد، کاهش از مبداء تولید و همچنین کمپوست سازي اشاره کرد

انجام گرفته   AHPو  T و روشهاي آماري آزمون  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار شهر شاهرود پرداخته است. 

نفر می باشند.یافته هاي  381و حجم نمونه طبق فرمول کوکران  از دانش آموزان پسر شهر شاهرود نفر 46051است. جامعه اماري 

توجه به آموزش و به روز »عامل  می دهد نشان  AHPمدل  نتایجورد تایید قرار گرفت. (، م23/4)فرضیه با میانگین  نشان می دهد

 نتیجه کلی اینکهبود.  مدارسبه عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر مدیریت پسماندهاي  0/162با میانگین وزن  «رسانی کارکنان

 زائد مواد مدیریت که گفت باید وجود این با .بودند برخوردار سالمی نسبتا رفتارهاي و نگرش آگاهی، از معلمان و آموزان دانش

 و مدیران خصوص به اماکن این در حاضر افراد نگرش باید و دارد بیشتري توجه به نیاز ادارات کلیه در بلکه مدارس در تنها نه

 کشور زائد مواد مدیریت متولیان.نمایند تلقی ارزش با ماده یک عنوان به را کاغذ خصوص به زائد مواد تا یابد تغییر خدماتی بخش

 .نمایند عمل آن مطابق مدارس تمام تا نمایند اقدام مدارس ویژه زائد مواد بازیافت و آوري جمع دستورالعمل تدوین به نسبت باید

 

 ، مدارس، شاهرودمحیطیآلودگی زیست کلمات کلیدی: مدیریت پسماند، 

 

 

 

 



 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                                       

300 

 

 مسأله طرح

 سیستم از بخشی عنوان به تواند می پسماند سیستم مدیریت روستائی، و شهري جوامع در پسماند تولید افزایش با امروزه

 ها، مسئولیت ریزي،تعریف طرح هاي فعالیت سازمانی، ساختار شامل سیستم این .آید به حساب مدیریت جامع هاي

 زیست خط مشی حفظ و بازنگري اجرا، تهیه، براي الزم اختیارگیري منابع در همچنین و فرآیندها و ها روش تعیین

 طریق از کیفیت بهبود به و شده کیفیت تعریف سطح حفظ منظور به کیفیت مدیریت هاي سیستم است. محیطی سازمان

 ریشه یافتن معضالت، طریق از پسماند مدیریت طرح نمودن توانمند پردازد. می سازمان پروسه و هر در فرآیندها اصالح

 اجراي از اطمینان حصول طرح، اجراي چگونگی براي ممیّزي مکانیزمی ایجاد اصالحی، اقدامات تعیین و علل یابی

 (7: 1379باشد)عبدلی، می اهداف اهم از سیستم حفظ و آن اثربخش

از  آن در که می باشد زباله ها دفع و تبدیل انبار، نقل، وحمل  جمع آوري، تولید، مراحل دهنده انتظام زاید مواد مدیریت

 زیباشناختی و حفاظت مهندسی، اقتصاد عمومی، سالمت بهداشت رعایت جهت در اصول بهترین با مرتبط هاي روش

 محیط بهسازي و سالمتی بهداشت، ( اصولTchobanoglous,2002برد) بهره توان می محیطی زیست مالحظات ودیگر

 غیر دفع و پراکندگی .شوند دفع به طریقی و دور انسان زندگی از ممکن زمان حداقل در زاید مواد میکند که ایجاب

 از بسیاري ( و باعث شیوعTammemagi,1999دارد) دنبال به را هوا و خاك و آب منابع زاید، آلودگی مواد بهداشتی

سیستم  اجراي با (کهCheremisinoff NP.2003)شود می مناظر زشتی و... و سالک گزیدگی، حیوان جمله از ها بیماري

 مدیریت جهان، شهرهاي از بسیاري در نمود. برطرف را مشکالت مذکور میتوان زاید مواد به مربوط بهداشتی مدیریت

 می رو این از گیرد، می صورت و باصالحیت خصوصی هاي شرکت توسط یا و باشد می ها عهده شهرداري به زاید مواد

 جمع آوري وضعیت در سازماندهی از طریق شهري هاي هزینه در هجویی صرف و مردم عموم کسب رضایت براي توان

 و تولید مقدار از اطالع همچنین .را اندیشید الزم تدابیر جمع آوري صحیح مسیر تعیین و لوازم کارگر، خرید تربیت زباله،

 .است ضروري زاید بسیار مواد مدیریت انجام براي منطقه هر در زباله و فیزیکی شیمیایی ترکیب

 ترین شهرستان استان سمنان دارد ترین و پرجمعیتمثابه بزرگشاهرود ظرفیت خوبی براي پسماند زباله به

در طرح جامع زباله هاي تمام شهر و روستاهاي واقع در  .گرم براي هر نفر است750یزان پسماند تولیدي در شاهرود م

شاهرود به صورت دو ظرفی)تر و خشک( در منزل جمع آوري و در ابتداي معابر خیابان هاي شهرها کیلومتري  40شعاع 

دو مخزن جداگانه تر و خشک نصب می شود که زباله هاي مخازن تر روزانه توسط کامیون هاي پرس دار جمع آوري و 

 واهد شد.بار جمع آوري خ 2زباله هاي مخازن خشک هم توسط ماشین هاي بدون پرس هفته اي 

 تحقیق =اهداف2

 در مدارس براي مدیریت پسماند بهداشت مأمورین توصیه هاي رعایت

 جهت مدیریت پسماند در مدارس  جزوه هاي و بروشور ایجاد 

 نقش دانش آموزان و معلمان در مدیریت  پسماند 
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 مواد بازیافت به دادن اهمیت

 تحقیق فرضیه-3

 به نظر می رسد در مدارس فرصت مناسبی جهت امکان سنجی مدیریت پسماندها وجود دارد. -

 پیشینه تحقیق-4

یافته ها  "SWOTروش به زاهدان شهر پسماند مدیریت راهبردي برنامه ریزي"( در مقاله 1395رخشانی نسب و صفري)

زمان و دستیابی به توسعه پایدار در شهر زاهدان، نشان می دهد مهمترین راهبرد با باالترین امتیاز جهت تحقق اهداف سا

 همکاري و حمایت دولت جهت تخصیص اعتبارات الزم می باشد.

اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی )نمونه بررسی و ارزیابی عوامل "( در مقاله 1396پیوسته گر و انصاري)

پژوهش نشان می دهد که بسیاري از عوامل اجتماعی نظیر: سن، یافته هاي   "شهرداري تهران( 10و  3موردي: مناطق 

جنسیت، وضعیت تأهل، بعد خانوار، مدت اقامت در تهران و منطقه، نوع واحد مسکونی و رعایت تفکیک زباله در سرانه 

جتماعی، تولید پسماند خانگی اثرات مستقیم دارند. در ادامه این دو منطقه بر اساس معیارها و شاخص هاي کالبدي، ا

و  38و  36، 64، 67به ترتیب  3محیط زیستی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت که درصد امتیاز کسب شده منطقه 

راهکار عملیاتی در زمینه کاهش سرانه تولید پسماند  20می باشد. در انتها نیز  36و  33، 46، 47به ترتیب  10منطقه 

 .دخانگی با تأکید بر عوامل اجتماعی ارایه ش

تأثیر آموزش محیط زیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرف دار محیط "( در مقاله 1398ولی پور چهارده چریک و فرخیان)

عملی  نتایج این تحقیق تأثیر آموزش هاي تئوري و"(اهواز 4زیست در دختران مقطع متوسطه دوم )مطالعه موردي: ناحیه 

زیست دانش آموزان را مثبت ارزیابی نمود، لذا به نظر می رسد با آموزش بر تغییر نگرش، آگاهی و رفتار حفاظت از محیط 

مناسب دانش آموزان متوسطه ي دوم، عالوه بر فرهنگ سازي در جهت حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط 

یط زیستی امیدوار هاي محزیست، با بکارگیري آن ها به عنوان کارشناسان در آینده می توان به کاهش مشکالت و بحران

 شد.

در طرحی موسوم به مدیریت منابع و پسماندهاي جامع مجتمع ها در شهر ونکوور چهار برنامه را  (2010)دولت کانادا

هدف گذاري کرده است که مهمترین این برنامه ها به دفن صحیح زباله ها و پسماندها پس از بازیافت مواد و انرژي اشاره 

 شده است.

. نتایج نشان می براي مدیریت پسماند آن به صورت راهبردي طرحی ارائه شده است (2012)لندهشوردر شهر کانتی ک

دهد که با مدیریت صحیح پسماندهاي شهري می توان عواملی چون تولید مواد زاید، جمع آوري، حمل و نقل، دفع، دفن 

هندسی براي هر کدام از آن ها را طراحی و بازیافت آن ها را کارشناسی و به طور صحیح مدیریت کرد و اصول م زباله

 نمود.
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وقوع اثرات  بر منابع و يمرور ییایدر طیدر مح یکیپالست يتحت عنوان زباله ها ي( در مقاله ا2016و همکاران )لیوس 

مانند و ممکن است تا قرنها وجود  یم یباق طیدر مح یکیپالست يزباله ها شتریب بیمقاومت به تخر لیکردند که به دل انیب

 نیرسند ا یبه نظر م یکیپالست يزباله ها هیتخل  يبرا یبودن مناطق مناسب عیوس لیلبه د ییایدر يها طیداشته باشند مح

حفظ  يبرا یکیپالست عیصنا يشرکتها نیکنند عالوه بر ا یم دایبه مناطق دورتر انتقال پ هیاز مناطق اول ایمحصوالت در در

 یدادن به زندگ انیپا تیها مسئول کیالستپ افتیباز ایو  شانیبهبود دادن برنامه ها قیاز طر دیبا ستیز طیسالمت مح

 .رندیمحصوالتشان را به عهده بگ

درمانی شهر ایبرید واقع در  –( در خصوص کمیت و کیفیت پسماندهاي تولیدي مراکز بهداشتی 2018بدور و همکاران)

درمانی وجود ندراد. عالوه  –شمال اردن نشان داد که روش تعریف شده اي براي جابجایی و دفع پسماندهاي بهداشتی 

 بر این مقررات و رهنمودهاي ویژه اي نیز براي جداسازي و طبقه بندي پسماندهاي بیمارستانی وجود ندارد.

 مبانی نظری-5

 براساس قانون مدیریت پسماندهاتعریف پسماند -5-1

پسماند چنین تعریف می شود: به موادجامد، مایع و  20/2/83قانون مدیریت پسماندها مصوب  2براساس بند ب ماده 

گاز)غیر از فاضالب( گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت  انسان بوده و از نظر تولید کننده 

از: در قانون مذکور پسماندها را به پنج گروه دسته بندي کرده است که عبارت اندگذارشود. قانونزائد تلقی می 

: 1384پسماندعادي، پسماند پزشکی)بیمارستانی( پسماندهاي ویژه، پسماندهاي کشاورزي و پسماندهاي صنعتی)رفعتی،

56) 

 مدیریت پسماند-5-2

ع ، ناهمگونی زیادي را شامل می شود. عوامل اقتصادي ، بافت شهري ، کمیت مواد زائد جامد تولیدي در شهرها و صنای

کاربري هاي زمین ، عوامل فرهنگی ، تراکم در واحد سطح ، فصول سال و عادات اجتماعی در کیفیت و کمیت مواد مؤثر 

لیل هم طراحی سیستم هستند. به عبارت دیگر ، فاکتورهاي زیادي در امر تولید مواد زائد شهري تأثیر دارند. به همین د

 1392 لو، )عباس مدیریت مواد زائد جامد شهري از حساسیت و ویژگی هاي خاصی برخوردار است.

 اهمیت مدیریت پسماند-5-3

کمیت مواد زائد جامد تولیدي در شهرها و صنایع، ناهمگونی زیادي را شامل می شود. هوامل اقتصادي، بافت شهري، 

فرهنگی، تراکم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در کیفیت و کمیت مواد موثر کاربري هاي زمین، عوامل 

به همین دلیل هم طراحی سیستم هستند. به عبارت دیگر، فاکتورهاي زیادي در امر تولید مواد زائد شهري تاثیر دارند.

 (.16: 1384تان،مدیریت مواد زائد جامد شهري از حساسیت و ویژگی هاي خاصی برخوردار است)تک دس

 مواد زائد جامد شهری-5-4

 بر از پیش بیش جمعیت افزایش و شهرنشینی هاي توسعه با همراه زیست، اصلی محیط هاي آالینده انواع از یکی بعنوان

 فعلی مقدار برابر 5 الی 4 میزان به را آن 2025 سال زائدات تا تولید فعلی روند ادامه و است شده افزوده آن مقدار و تنوع
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 در پی را زباله تولید کاهش که مدیریتی و ها روش جامد و اتخاذ موادزائد مدیریت مسئله به خاص توجه رساند. می

 و نقل و حمل نگهداري، تولید، مختلف مراحل در خاصی اولویت و جایگاه از و ناپذیر اجتناب و ضروري باشد داشته

 (93:   1392شد.)نصیري،   خواهد تامین انسان و زیست سالمتی محیط ها، زباله نهایی دفع

 زیست محیط آلودگی های-5-5

 موضوعی دهد، قرار جدي خطر و تهدید مورد را او بقاي و بشر حیات میتواند آن به بی توجهی که زیست محیط آلودگی

 اسناد برخی در است. داشته معطوف آن به را داخلی و منطقه اي بین المللی، جهانی، سازمانهاي و مجامع توجه که است

دریایی  نجات بین المللی کنوانسیون 1 ماده «d»است. در بند شده تعریف زیست آلودگی محیط داخلی و بین المللی

 یا ساحلی آبهاي در دریایی یا منابع حیوان انسان، سالمتی به اساسی مادي صدمۀ از: هر است عبارت زیست محیط آلودگی

 مشابه مهم حوادث یا انفجار آتش سوزي، لوث شدگی، نتیجۀ آلودگی، در که آنها مجاور مناطق یا سرزمینی درون آبهاي

آلودگی  هرگونه بودن ممنوع بیان از پس ایران حقوق در زیست محیط بهسازي و قانون حفاظت 9 میشود. ماده ایجاد

 کیفیت که میزانی به زمین یا هوا، خاك آب، به خارجی مواد آمیختن یا است: پخش کرده تعریف چنین را آن زیست محیط

 ابنیه و آثار یا گیاهان زنده، موجودات سایر یا انسان به حال زیان آور که طوري به را آن بیولوژیک یا شیمیایی فیزیکی،

 (52: 1392سپهري فر، و میرزاده.)دهد تغییر باشد،

 روش پژوهش-6

 تحقیقات زمره در و تحلیلی  توصیفی نوع از شده، بینی پیش آن براي که اهدافی و موضوع ماهیت به بنا پژوهش این

 سازمان مدیریت و برنامه)می باشد1395شهر شاهرود در سال  پسر نفر دانش آموزان 46051 جامعه آمارياست.  کاربردي

جهت  می باشد. که براساس فرمول کوکران محاسبه و به دست آمده است. نفر 381حجم نمونه ( 1397،ریزي استان سمنان

و سپس یافته هاي تحلیلی از تکنیک و مدل  SPSSتجزیه و تحلیل یافته ها ابتدا داده هاي توصیفی از طریق نرم افزار 

AHP  .مورد ارزیابی قرار می گیرند 

 محدوده مورد مطالعه-7

و در دامنه هاي  شهر شاهرود، مرکز شهرستان شاهرود، از استان سمنان، در حاشیه شمالی دشت پهناور کویر مرکزي ایران

 54دقیقه عرض شمالی و  25درجه و  36جنوبی سلسله جبال البرز ودر شمال شرق شهرستان،با مشخصات جغرافیایی 

متر از سطح دریا قرار گرفته است. این شهر به عنوان حلقه  31/1345دقیقه طول شرقی با ارتفاع متوسط  58درجه و 

کیلومتر از  517کیلومتر از سمنان،  179کیلومتر فاصله از تهران،  400 ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب ، داراي

 (1398)فرمانداري شهرستان شاهرود. کیلومتر از آزادشهر در استان گلستان می باشد 115مشهد و 
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 1399شهرداری شاهرود،، افیایی استان سمنان و شهر شاهرود: موقعیت جغر 1نقشه شماره 

 
 (1385، سو مشاورسه مهندسان)  شهری شاهرود محدوده:  2 شماره نقشه

 

 وضع موجود-7-1

جاده  12مشاور تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان شاهرود از محل دفع بهداشتی زباله شهر در کیلومتر 

 سبزوار خبر داد و خاطر نشان کرد: محل دفن نهایی زباله ها شامل سه بخش ایستگاه پردازش مرکزي زباله هاي_شاهرود

زباله هاي تر در ابتدا به  ت( و دفن بهداشتی زباله می باشد.خشک)شهرك بازیافت(، کارخانه تهیه کود از زباله)کمپوس

کارخانه کمپوست رفته و قسمتی هایی از آن که قابل کمپوست نیست نظیر کپره هاي درختان خیلی خشک که حاوي 

 درصد کل زباله هاي شهري است. 7کمتر از لیگنین زیادي بوده در محل دفن میشوند که مقدار آن 

بخش هایی از این زباله ها که قابل  .زباله هاي خشک براي تفکیک و جدا سازي وارد ایستگاه پردازش مرکزي می شوند

پوشک و نواربهداشتی( در محل دفن بهداشتی دفن خواهد شد که مقدار آن کمتر و استفاده مجدد نمی باشد مانند) تفکیک

 زباله هاي شهري می باشد. درصد 3از 

کیلومتري شاهرود به صورت دو ظرفی )تر و خشک(  40هاي واقع در شعاع هاي تمام شهر و روستادر طرح جامع زباله

هاي شود که زبالهتر و خشک نصب میها دو مخزن جداگانههاي شهردر منزل جمع آوري و در ابتداي معابر خیابان

هاي بدون پرس هاي مخازن خشک هم توسط ماشینهاي پرس دار جمع آوري و زبالهتر روزانه توسط کامیونمخازن

 .بار جمع آوري خواهد شد 2اي هفته
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هاي خشک )شهرك بازیافت(، کارخانه تهیه کود از ها شامل سه بخش ایستگاه پردازش مرکزي زبالهمحل دفن نهایی زباله

 .باشدزباله )کمپوست( و دفن بهداشتی زباله می

هاي درختان خیلی هایی از آن که قابل کمپوست نیست نظیر کپرهتر در ابتدا به کارخانه کمپوست رفته و قسمتیاله هايزب

 .هاي شهري استدرصد کل زباله 7خشک که حاوي لیگنین زیادي بوده در محل دفن میشوند که مقدار آن کمتر از 

درصد آن مجددا مورد استفاده قرار  90هاي شهر دفن و بیش از درصد زباله 10با اجراي طرح جامع مدیریت پسماند فقط 

 .کیلومتري شاهرود جمع آوري خواهد شد 40هاي دفن زباله فعلی در شعاع بر اساس این طرح تمامی محل .میگیرد

یشتر هزار نفر ب 20000ها سازمان مدیریت پسماند احداث شود، مرکز استان باشد، جمعیت آن از شرط اینکه در شهرداري

باشد و داراي طرح جامع مدیریت پسماند مصوب باشد که با تصویب طرح جامع مدیریت پسماند، شهر شاهرود نیز داراي 

 .سازمان مدیریت پسماند خواهد شد

ترین ویژگی این طرح را دارا بودن یک بسته آموزش و فرهنگ سازي کاهش تولید و تفکیک زباله از مبدا به صورت مهم

هاي سنی و شغلی جامعه دانست و خاطر نشان کرد: طرح ذکر شده شامل پیش دبستانی هر یک از گرواختصاصی براي 

ها و مدیران منازل ها، مهد کودك، دوره ابتدایی، اول و دوم متوسطه، دانشجویان، کارمندان ادارات، بازاریان، مدیران دستگاه

 .باشدباشند میها میکه خانه دار

هاي غیر مجاز ضایعاتی در شهرستان شاهرود دانست اجتماعی و بهداشتی این طرح را حذف انبار ترین ویژگییکی از مهم

هاي فراوري هاي ضایعاتی و هم چنین راه اندازي کارگاهو افزود: راه اندازي شهرك بازیافت به منظور تجمیع انبار

 .باشدمحصوالت بازیافتی می

 یافته های تحلیلی  -8

 به نظر می رسد در مدارس فرصت مناسبی جهت امکان سنجی مدیریت پسماندها وجود دارد. -

استفاده شده که چگونگی  گویه 16از  " امکان سنجی تاثیر مدیریت پسماند زباله خشک در مدارسشاخص "براي بررسی

 ( آمده است.1توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها  این جدول )

تعریف شده است. با توجه به این جدول مالحظه  5تا  1می باشد. این میانگین در بازه  23/4برابرها میانگین کل شاخص 

از لحاظ رتبه از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد. باالترین میانگین مربوط به گویه  ها می شود میانگین شاخص

تاثیرگذاري ارائه ( و پایین ترین میانگین مربوط به گویه  45/4)  تاثیرگذاري جداسازي کاغذ از سایر زباله ها در مدارس

 ( می باشد.04/4) پوسترها و کتابهاي آموزشی در خصوص مباحث زیست محیطی مدیریت پسماند و کاغذ
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 شاخص تاثیرگذاری امکان سنجی مدیریت پسماند زباله خشک در مدارس:1جدول 

 سواالت میزان تاثیرگذاري

ف
ردی

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میانگین 

تاثیرگذاري رضایت از عملکرد مسئولین در اشاعه و جمع آوري کاغذ  0.7 1.3 13.3 29.3 55.3 4.37

 از مدارس 

1 

 2 تاثیرگذاري مراجعه به موقع مسئولین زباله خشک و کاغذ از مدارس  0 3.3 12.7 36.7 47.3 4.28

 3 تاثیرگذاري پرداخت وجه جهت جمع آوري کاغذ از مدارس 0.7 3.3 12 19.3 64.7 4.44

 4 تاثیرگذاري آگاه کردن دانش آموزان از پسماند کاغذ 0.7 4 11.3 39.3 44.7 4.23

 5 تاثیرگذاري توجه دانش آموزان به دور نریختن کاغذ  0.7 2.4 12.1 30.5 54.3 4.35

 6 از سایر زباله ها در مدارستاثیرگذاري جداسازي کاغذ  1.3 0 11.3 28 59.3 4.45

 7 تاثیرگذاري قرار دادن کاغذ در سطل هاي مخصوص  3.3 2.7 22 20 52 4.14

 8 تاثیرگذاري تمایل به دریافت گل در قبال کاغذ 3.3 2.7 9.3 34.7 50 4.25

 9 تاثیرگذاري دریافت کاال و خدمات در قبال تحویل دادن کاغذ 0.7 2 20 32.7 44.7 4.18

 10 تاثیرگذاري تحویل زباله خشک و کاغذ به مامورین بازیافت 0.7 1.3 13.3 55.3 29.3 4.11

 11 تاثیرگذاري نریختن کاغذ در سطل هاي سایر زباله ها 0.7 1.3 14 36.7 47.3 4.28

 12 تاثیرگذاري توجه معلم و مدرسه ها در مورد جمع آوري کاغذ 0.7 4 20 25.3 50 4.20

تاثیرگذاري عالقه مندي دانش آموزان به مدیریت پسماند و جمع آوري  2 2.7 12.7 34.7 48 4.24

 کاغذ

13 

تاثیرگذاري ارائه پوسترها و کتابهاي آموزشی در خصوص مباحث  2.7 6 21.3 24 46 4.04

 زیست محیطی مدیریت پسماند و کاغذ

14 

 15 تاثیرگذاري آشنایی با واژه کمپوست کاغذ 2 0 24.7 37.3 36 4.05

 16 تاثیرگذاري وجود سطل هاي مخصوص کاغذ در مدارس 2 1.3 20.7 39.3 36.7 4.07

 کل 4.23

 

 

 

 

 



 و مسلمیی بکامیا                           

 

307 

 

 AHPتحلیل براساس روش

 AHPامتیاز عوامل موثر بر مدیریت پسماند از دیدگاه متخصصان بر اساس تکنیک : 2جدول 
 امتیاز عوامل تأثیر گذار ردیف

 0/16− بر چسب گذاري کیسه هاي پسماند و مشخص نمودن نوع پسماند موجود در آنها  1

 0/49 ویژه  انتخاب روش مناسب بی خطر سازي و امحاي پسماندهاي  2

 0/83 خطرناك آگاهی در مورد حفظ سالمت عمومی، محیط زیست و پسماند هاي 3

 0/59 مراحل مدیریت پسماندایجاد رویه اي مناسب و ضابطه مند براي هر یک از  4

 0/16− تفکیک انواع مختلف پسماندها بر حسب چهار دسته اصلی از یکدیگر 5

 0/00 استفاده از ظروف و کیسه هاي مناسب در هر یک از مراحل مدیریت پسماند 6

 0/83 داشتن برنامه عملیاتی به منظور کاهش پسماندها 7

 0/64 مدیریت نگهداري و انبارسازي پسماندهابرنامه ریزي و استاندارد سازي جهت  8

 0/5− استفاده از روش مناسب جهت تصفیه و دفع پسماندها 9

 1/00 توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان بخش پسماند 10

 0/37 استفاده از تجهیزات حفاظت فردي مناسب براي افراد مرتبط با حمل و نقل پسماند 11

 1/00 استفاده از تکنولوژي به روز در هر یک از مراحل مدیریت پسماند  12

 0/89 محاسبه و کنترل جنبه هاي مالی مدیریت پسماند 13

 0/64  در مدارستشکیل جلسات به موقع و عملکرد مناسب کمیته پسماند  14

 0/83 بخش پسماندتوجه به سالمت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت مدیریت اجرایی  15

 0/33 توجه به جداسازي دقیق پسماند عادي از پزشکی ویژه 16

 0/00 خطرناكترجیح بر استفاده از کاالهایی با تولید پسماند کمتر و غیر 17

 1399یافته های پزوهش،

 مورد مطالعه  مدارساز دیدگاه مدیران مدارس تعیین وزن و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماند های 

بیشترین اهمیت را « توجه به آموزش و به روزرسانی کارکنان»نشان میدهد  همان طور که یافته هاي این قسمت از مطالعه

محاسبه و » و  0/177با میانگین وزن « استفاده از تکنولوژي به روز»داشته و پس از آن به ترتیب  0/191با میانگین وزن 

 قرار داشته اند. 0/122با میانگین وزن « ت پسماندکنترل جنبه هاي مالی مدیری
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 مورد مطالعه مدارسوزن و رتبه عوامل موثر بر مدیریت پسماند از دیدگاه مدیران :3جدول 
 رتبه وزن عامل

 6 0/089 مدارسآگاهی در مورد حفظ سالمت عمومی، محیط زیست و پسماند هاي 

 4 0/105 از مراحل مدیریت پسماندایجاد رویه اي مناسب و ضابطه مند براي هر یک 

 1 0/191  مدارس توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان

 8 0/073 توجه به سالمت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی  تحت نظارت مدیریت اجرایی 

 9 0/062 داشتن برنامه عملیاتی به منظور کاهش پسماندها

 7 0/083 نگهداري و انبارسازي پسماندهابرنامه ریزي و استانداردسازي جهت مدیریت 

 2 0/177 استفاده از تکنولوژي به روز در هر یک از مراحل مدیریت پسماند

 3 0/122 محاسبه و کنترل جنبه هاي مالی مدیریت پسماند

 5 0/098 تشکیل جلسات به موقع و عملکرد مناسب کمیته پسماند 

 1399یافته های پزوهش،

 

 پسماند از دیدگاه مدیران مدارستعیین وزن و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای 

محاسبه و کنترل جنبه »توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان، »نتایج این قسمت از مطالعه نشان می دهد که عوامل 

به ترتیب با «  مدارسآگاهی در مورد حفظ سالمت عمومی، محیط زیست و پسماندهاي »و « هاي مالی مدیریت پسماند

 .مورد مطالعه بدست آوردند پسماندو رتبه را از دیدگاه مدیران  باالترین وزن 0/134و  0/141،  0/167میانگین وزن هاي 

 

 از دیدگاه مدیران پسماند مدارس وزن و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماند های:-4جدول 
 رتبه وزن عامل

 3 0/134  مدارسآگاهی در مورد حفظ سالمت عمومی ، محیط زیست و پسماند هاي 

 5 0/118 مناسب و ضابطه مند براي هر یک از مراحل مدیریت پسماندایجاد رویه اي 

 1 0/167 توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان بخش پسماند

 7 0/089 توجه به سالمت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی  تحت نظارت مدیریت اجرایی 

 8 0/077 داشتن برنامه عملیاتی به منظور کاهش پسماندها

 9 0/059 ریزي و استاندارد سازي جهت مدیریت نگهداري و انبار سازي پسماندهابرنامه 

 4 0/123 استفاده از تکنولوژي به روز در هر یک از مراحل مدیریت پسماند

 2 0/141 محاسبه و کنترل جنبه هاي مالی مدیریت پسماند

 6 0/92 در مدارستشکیل جلسات به موقع و عملکرد مناسب کمیته پسماند 

 1399یافته هاي پزوهش،

 

 آزمون فرضیه ها

 به نظر می رسد در مدارس فرصت مناسبی جهت امکان سنجی مدیریت پسماندها وجود دارد.
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تاثیرگذاري امکان سنجی مدیریت پسماند زباله خشک در میزان ( براي سنجش 1پس از تعیین میانگین شاخص ها جدول)

 استفاده شده است. Tآزموناز  مدارس

 تاثیرگذاری امکان سنجی مدیریت پسماند زباله خشک در مدارس  Tنتایج آزمون   :5جدول

 
 

تاثیرگذاري امکان سنجی مدیریت پسماند 

 زباله خشک در مدارس

 Tمقدار  میانگین خطاي معیار انحراف معیار میانگین

 استاندارد

 سطح معناي داري

 

 23/4 844/0 0995/0 3 000/0 

 1399افته های پزوهش،ی

 

با توجه به داده هاي  است. آمده امکان سنجی مدیریت پسماند زباله خشک در مدارس Tنتایج تحلیل  (5)جدولطبق 

میانگین بدست آمده و میانگین جامعه تفاوت بین کوچکتر است، بنابراین  =05/0از   p-valueجدول فوق چون مقدار

( 23/4( می باشد و میانگین بدست آمده)3استاندارد ) T. چنانکه قدر مقدار باشد درصد اطمینان معنادار می 95در سطح 

 .باشد. در نتیجه فرضیه تایید می شود( می3بزرگتر از میانگین جامعه)
 

 نتیجه گیری -5-2

 را زمانی ونقل حمل و جمع آوري تا تولید مرحله از است. ناپذیر اجتناب هرودشا شهر در شهروندان توسط تر زباله تولید

 باعث انباشتگی گردند. این انباشته میشود گرفته نظر در شهرداري توسط که مکانی در تولیدات این که گرفت نظر در باید

 به موسوم که افرادي حضور براي را زمینه و میگردد موذي جانوران تجمع و شیرابه تولید میکروبها، اقسام و انواع ایجاد

پرداخته است که  شاهرودمدیریت پسماند در مدارس شهر  بررسی پژوهش به این میسازد. فراهم را میباشند دزدان زباله

مورد تایید قرار (، 23/4)میانگین کل حاصل از پرسشنامه شهروندان با میانگین  که یک فرضیه مورد آزمون قرار گرفت

 گرفت.

استخراج گردید و مدارس  مدیریت پسماند هاي عامل موثر بر 17با استفاده از مرور منابع تعداد  AHPبا استفاده از مدل 

عامل نهایی شد و به منظور تعیین وزن و رتبه  9پس از تعیین ضرورت وجود هر یک از عوامل توسط متخصصان ، تعداد 

نتایج نشان دادن به طور  .قرار گرفت نین و معلمان مدارس منتخب شهر شاهرود، معاوتفر از مدیران  16بندي در اختیار 

 0/162با میانگین وزن » توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان »و از دیدگاه افراد شرکت کننده در مطالعه عامل کلی 

آگاهی در مورد حفظ سالمت عمومی » بود. عوامل  مدارسبه عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر مدیریت پسماندهاي 

با « استفاده از تکنولوژي به روز در هر یک از مراحل مدیریت پسماند» و  0/142با وزن « ، محیط زیست و پسماندها 

ایجاد رویه اي مناسب و ضابطه مند براي هر یک از » در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. پس از آنها عوامل  0/141وزن 

توجه به سالمت ، ( » 0/103)  « رل جنبه هاي مالی مدیریت پسماندتمحاسبه و کن( » 0/127« )مراحل مدیریت پسماند

3میانگین استاندارد  
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برنامه ریزي و استاندارد سازي جهت مدیریت » ( ، 0/101)   «بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت مدیریت 

تشکیل » ( و 0/071« ) داشتن برنامه عملیاتی به منظور کاهش پسماندها »   ( 0/089نگهداري و انبار سازي پسماندها  ) 

( از دیدگاه افراد مورد مطالعه در رتبه هاي بعدي 0/064« ) در مدارساسب کمیته پسماند جلسات به موقع و عملکرد من

 قرار گرفتند.

 از مدارس در زاید مواد مدیریت خصوص در مطالعه مورد معلمان و آموزان دانش اکثریت حاضر مطالعه نتایج اساس بر

 مدارس در تنها نه زائد مواد مدیریت که گفت باید وجود این با .بودند برخوردار سالمی نسبتا رفتارهاي و نگرش آگاهی،

 بخش و مدیران خصوص به اماکن این در حاضر افراد نگرش باید و دارد بیشتري توجه به نیاز ادارات کلیه در بلکه

 زائد مواد مدیریت متولیان.نمایند تلقی ارزش با ماده یک عنوان به را کاغذ خصوص به زائد مواد تا یابد تغییر خدماتی

 مطابق مدارس تمام تا نمایند اقدام مدارس ویژه زائد مواد بازیافت و آوري جمع دستورالعمل تدوین به نسبت باید کشور

 .نمایند عمل آن

ها ریال هزینه که صرف تعمیر و نگهداري مدارس توان از میلیونبا رعایت استانداردهاي بهداشت محیط مدارس می

دهد، پیشگیري کرد و از جویی کرد و نیز از بروز حوادث متعددي که در مدارس روي میصرفهشود، به میزان زیادي می

هاي ناشی از حوادث را پایین آورد. هاي عفونی در مدارس جلوگیري نمود. معلولیتها باالخص بیماريانتشار بیماري

براي تعلیم و تربیت فراهم کرد. کیفیت هاي دارویی و درمانی را کاهش داد. شرایط فیزیکی، روانی مساعدي را هزینه

 .آموزش و پرورش را بهبود بخشید و از افت تحصیلی جلوگیري کرد

 

 یشنهاد-5-3

 پسماند با مرتبط هاي همچنین بیماري و پسماند دفع هاي روش اهمیت زاید جامد، مواد مدیریت بحث شود می پیشنهاد-

 گردند. آشنا موضوع اهمیت با از کودکی افراد تا شوند گنجانده راهنمایی و دبستان پایه قبیل علوم از درسی مطالب در

درون  به آموزشی مباحث انتقال باعث آموزان دانش آموزش به ضمن مدارس در خصوص این در توزیع بروشورهایی- 

 خانوارها تاثیرگذار و آموزان دانش صحیح عملکرد آن دنبال به آگاهی و سطح افزایش در تواند می خود که شده خانوارها

 باشد.

  مدارس. بخش خدمات براي بازآموزي هاي دوره انجام-

  و مدارس. محیط بهداشت زیست، محیط ، شهرداري بین مواد زاید مدیریت هاي برنامه هماهنگی- 

 .ادرات در کاغذ بازیافت اقتصادي ارزش هدف محاسبه با تر گسترده سطح در مطالعاتی انجام- 

 استفاده بهینه از زباله در مدرسهراهکارهای 

 آموزان در خانه و مدرسه آوري کاغذهاي باطله از سوي دانشترتیب دادن فعالیت براي جمع-

 آوري کاغذهاي باطله مدرسه و محله در فواصل معینمذاکره با سازمان بازیافت و تفکیک زباله براي جمع-
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محله براي تشویق دیگران به تفکیک کاغذهاي باطله از دیگر هاي دوستدار محیط زیست در مدرسه و تشکیل گروه- 

 ها در خانه، محله، محل کارزباله

 هاي ویژه کاغذهاي باطله در محلهنگاري براي نصب سطلمراجعه و نامه-

 آموزان از این سازمان براي مشاهده روند بازیافت کاغذ مذاکره با سازمان بازیافت و ترتیب دادن بازدید دانش-

 شویق دانش آموزان به درست کردن کارهاي دستی بازیافتیت-

 کنندآموزان به استفاده از دو روي کاغذهایی که استفاده میتشویق دانش-

هاي پژوهشی درباره زباله، کاغذ و چگونگی تولید و تاریخچه آن، جنگل و اهمیت آن در حیات بر کره دادن موضوع-

 زمین، بازیافت

جویی دیواري براي نصب در محله، مدرسه و ... براي دادن اطالعات و راهکارهاي مفید درباره صرفهدرست کردن نشریه -

 هادر مصرف کاغذ، تفکیک آن از دیگر زباله
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