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چکیده
در این پژوهش ،قوانین و مقررات پسماندهای شهری مصوّب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که قوانین موجود تا چه
میزان به مدیریت مناسب پسماندهای شهری کمک میکند و نیز این که سازمانهای مختلف مرتبط با موضوع تا چه میزانی میتوانند در
مدیریت بهینه پسماند مؤثر باشند و اینکه تا چه حدی توانستهاند به مدیریت بهینه پسماند در کشور کمک کنند .این پژوهش بر اساس
روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .برای انجام تحلیل هم از منابع و اطالعات کتابخانهای و هم از اطالعات پیمایشی استفاده شد .داده-
های پیمایشی  30پرسشنامه در بر میگرفت که در بین متخصصان و کارشناسان پسماند سازمانهای مدیریت پسماند شهرداری تهران،
حفاظت از محیط زیست و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران به روش گلوله برفی توزیع شد .این پرسشنامهها بر اساس متد
لیکرت تهیه شده و ضریب به دست آمده آلفای کرونباخ ( )0/735حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است .برای تحلیل از نرمافزارهای
تحلیل آماری استفاده شده است .برای تحلیل در محیط نرم افزار ابتدا با بهرهگیری از آزمون دبلیو کندال عملکرد سازمان های مرتبط با
موضوع مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که بهترین عملکرد را سازمانهای محلی (با کسب میانگین رتبهای  )5/27و ضعیفترین
عملکرد را سازمان صدا و سیما (با میانگین رتبهای  )2/85داشته است .سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی
مدیریت پسماندهای شهری (با میانگین رتبهای  ،)3/65عملکرد ضعیفی را در میان سازمانهای مرتبط با موضوع داشته است .در نهایت نیز
با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای ،قوانین مناسب برای مدیریت پسماند مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر این اساس ماده  7قانون مدیریت
پسماند به عنوان مناسبترین قانون در زمینه مدیریت بهینه پسماند تعیین شد.
واژههای کلیدی :پسماند ،مدیریت پسماند شهری ،قوانین و مقررات پسماند ،عملکردهای سازمانی ،تهران.
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بیان مسأله:
امروز حفظ محیط زیست یکی از ارکان مهم رعایت حقوق بشر است ( .)Saffari, 2013: 72نگهداری و حفاظت محیط
زیست یکی از وظایف اصلی حال و آینده میباشد .زیرا محیط زیست به عنوان پدیدهای محدود نه فقط برای نسل امروز بلکه
برای ادامه حیات آیندگان باید حفظ شود ( .)Mahmoodabadi and Yazdi, 2011: 26توجه به موضوع حفاظت از محیط
زیست در برنامههای توسعه یکی از موضوعات پذیرفته شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و میتواند به عنوان یک
ابزار برنامهریزی در دسترس برنامهریزان ،مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی
را شناسایی نموده و گزینههای منطقی جهت رفع یا کاهش آنها انتخاب کنند ( .)Ghadiri Ma-soom et al, 2012: 27اما
متأسفانه افزایش سریع جمعیت ،توسعه صنایع ،پیشرفتهای تکنولوژی و ترویج فرهنگ مصرفگرایی و در نتیجه تولید زباله
بیشتر ،از جمله مسائلی است که اخیراً در جوامع بشری بحرانهای عظیم اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورده است
(.)Omrani, 1998: 10
یکی از مؤلفههای مبتال به محیط زیست کشور ،مواد زائد تولیدی است .مواد زائد جامد ،مایع و گاز ،هر کدام به نحوی
سالمت محیط زیست کشور را تهدید میکند .از میان این سه مؤلفه ،مواد زائد جامد در وضعیت بحرانی قرار دارد .مواد زائد
طبق قانون مدیریت پسماندها مصوّب  1383/3/17به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته میشود که به طور مستقیم
یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده ،زائد تلقی گردد .بهرغم پیشرفتهای فراوانی که در سطح دنیا
نزدیک به هفت دهه صورت گرفته و امروزه مدیریت زائدات به صورت کامالً مدرن انجام میشود متاسفانه در ایران هنوز
مدیریت مواد زائد به صورت ابتدایی و غیر علمی انجام میشود (.)Abdoli, 1993: 56
امروزه پسماندها جزء الینفک زندگی بشر به شمار میآیند ( )Saeidnia, 2003: 20و طی دو دهه اخیر مدیریت
پسماندهای جامد شهری از نگرانیهای عمده مدیران شهری و نیز موضوعهای مهم مورد بحث است ( Zurbragg, 2003:
 .)104همراه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت ،از طرفی بیش از بیش بر تنوع و مقدار مواد زائد افزوده شده است و
ادامه تولید فعلی زائدات تا  2025آن را به میزان  4تا  5برابر مقدار فعلی میرساند ( .)Zezooli et al, 2012: 87این مسأله
برای سیاره زمین بهخصوص کشورهای جهان سوم مشکالتی همچون پسماند به بار آورده و به دلیل فقدان مدیریت صحیح
پسماند ،مسائل زیست محیطی روز به روز مسألهساز تر شده است ( .)Tmilshna, 2001: 45چنین وضعیتی منجر به ایجاد
مشکالت پیچیده در کیفیت زندگی انسان و بروز انواع ناسازگاریهای اجتماعی ،اقتصادی شده و در نهایت مسائل زیست
محیطی را به دنبال داشته است ( .)Ramesht et al, 2012: 120بر اساس یک مطالعه از سوی سازمان بهداشت جهانی ،عدم
توجه به جمعآوری و دفع زباله میتواند  32مشکل زیست محیطی را فراهم آورد که مقابله با آنها به سهولت امکانپذیر نیست
( .)Lichani et al, 2009: 1لذا برای تأمین یک محیط زیست سالم و پاک برای شهروندان به یک سیستم مدیریت پسماند و
بالطبع قوانینی در این زمینه بر اساس شرایط روز نیاز میباشد (.)Mahmoodabadi and Yazdi, 2011: 26
در راستای بهبود وضعیت محیط زیست و حفاظت از آن در مقابل آثار سوء پسماندها ،اقدامات حقوقی نسبتاً مناسبی در
کشور صورت گرفته است .از جمله این اقدامات تدوین قانون مدیریت پسماند ،آییننامه اجرائی ،ضوابط و روشهای اجرائی
برخی از گروهها به تفکیک مدیریت اجرائی است؛ ولی علیرغم مشخص بودن غالب تکالیف و وظایف قانونی دستگاهای اجرائی،
وضعیت موجود مدیریت پسماندهای کشور ،وضعیت مناسب و مطلوبی نبوده است (مرکز مطالعات برنامهریزی شهر تهران،
1392؛  .)9اهمیت پژوهش موجود از آنجا ناشی میشود که در کشور ما ساالنه  20میلیون تن زباله تولید می شود که سرانه
تولید روزانه زباله برای هر نفر ایرانی حدود  600گرم است و در جهان حدود  250تا  300گرم می باشد (.)TWMO, 2014
لذا وجود مدیریت صحیح ،جمعآوری و دفع پسماندها به طریقی مناسب که بتواند سبب کاهش مستقیم و غیر مستقیم خطرات
مربوط به سالمتی مردم و آسیب به محیط گردد ،بسیار حائز اهمیت است (.)HICPAC, 2001, 96
در این پژوهش ،ضمن تشریح وضعیت موجود قوانین و مقررات مدیریت پسماندهای شهری در کالنشهر تهران ،عملکرد
سازمانها و ارگانهای اجرایی و نقش آنها در مدیریت بهینه پسماندها مورد بررسی قرار گرفت .موقعیت کالنشهر تهران به
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عنوان محدوده مورد مطالعه ،در شکل ( )4آمده است .سپس با تجزیه و تحلیل قوانین پسماند و عملکرد سازمانهای متولی در
زمینه مدیریت پسماند که از طریق تحلیل پرسشنامهها امکانپذیر است ،به ارائه راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه
پسماندهای شهری دست یافت .با توجه به آنچه که گفته شود ،سؤاالت زیر مطرح میشوند:
 قوانین و مقرّرات حوزه مدیریت پسماند تا چه حد به مدیریت بهینه پسماند کمک کرده است؟ سازمانهای دولتی و غیر دولتی در مدیریت بهتر پسماند در شهر تهران چگونه عمل میکنند؟مفاهیم و مبانی نظری:
پسماند :کلیه مواد زائدی که از نظر صاحبان آنها یا عموم مردم ،زائد ،بیمصرف ،دور ریختنی و فاقد ارزش نگهداری باشد،
پسماند یا مواد زاید نامیده میشوند ( .)Mahmoodabadi and Yazdi, 2011: 6در واقع پسماند به مواد زایدی که در اثر
فعالیتهای مختلف انسانی ،تولید میشود و از نظر تولیدکننده قابل مصرف نمی باشد ،اطالق میگردد (.)Azizi, 2012: 2
مدیریت پسماند :از میان عناصر اساسی هر سازمان ،مدیریت ،مهمترین رکن آن است و با اهداف سازمان تعامل ویژهای دارد.
بسیاری از صاحب نظران علت موفقیت و شکست سازمانها را تفاوت در شیوه مدیریتی آنها میدانند و حتی به اعتقاد پیتر
دراکر ،مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان است ( .)Tayyebi et al, 2003: 56شروع مدیریت پسماند در ایران را میتوان
مصادف با تأسیس اولین شهرداری در کشور در سال  1290دانست .بدیهی است که در آن زمان در ایران نیز همانطور سایر
نقاط دنیا ،پسماند مادهای «زائد» تلقی میشد که تنها الزم بود از محیط زندگی انسانها دور شود؛ بنایراین در نقاط پرجمعیت
ایران مشکالتی به وضوح مشاهده میشد .از اوایل دهه  1360با فعالیتهایی که شهرداریها در شهرهای بزرگ برای گسترش و
توسعهی خدمات شهری آغاز کردند ،نشانههایی از تحول در سیستم مدیریت پسماند در ایران مشاهده شد .اگرچه پس از آن و
تا به امروز ،تالشهای فراوانی برای ارتقای شیوههای مدیریتی و تشکیالتی و سازماندهی انجام گرفته و پیشرفتهای مشهودی
در همه زمینهها مشاهده میشود ،اما هنوز با سیستم های مدیریت پسماند در کشورهای صنعتی دنیا فاصله توجهی دارد
(.)TURPC, 2013: 7
مدیریت پسماندها بهعنوان یکی از ارکان مهم در توسعه پایدار میباشد که با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال
 1383مورد توجه بسیاری از نهادها و دستگاهها بوده و تالشهای زیادی برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک حاصل از
مدیریت ناصحیح و بعض ًا اشتباه پسماندها در حال انجام شدن است ( .)Malakootian and Yaghmaeian, 2003: 28لذا
مدیریت مواد زائد مسئله قابل مالحظهای در جهان است که در مسائل محیط زیست جهانی اهمیت دارد ( Xiumin et al,
 .)2010: 1905در طول سه دهه گذشته ،مدل اصلی مدیریت مواد زائد بر اساس به حداقل رساندن ضایعات و کنترل تولید
گازهای گلخانهای پایهگذاری شده است ( .)Tanskanen, 2000: 111مجموعه مقررات سیستماتیک کنترل تولید ،ذخیره،
جمعآوری ،حمل و نقل ،پردازش و دفع ،مدیریت پسماند نامیده میشود .این نحوه مدیریت تمام موارد اداری ،مالی ،قانونی،
طراحی و مهندسی را شامل میشود و بهینهترین اصول بهداشت عمومی ،زیباشناسی ،اقتصاد ،حفاظت منابع و مالحظات زیست
محیطی را مورد نظر قرار میدهد ( .)Monavvari and Shar-ei, 2009: 1شکل ( ،)1پنج حلقه ضروری در مدیریت مواد زائد
شهری را نشان میدهد.

شکل  -1پنج حلقه مدیریت مواد زائد ()Shirazi, 2004: 20
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به تشکیالت اداری– شهری که کار جمعآوری ،حمل و نقل ،دفع و بازیافت پسماند را انجام میدهد ،مدیریت پسماند
شهری گفته میشود یا به عبارت دیگر ،انتخاب ترکیبی از فنون و تکنولوژیها و برنامههای مدیریتی برای حفاظت از محیط
زیست و کنترل آلودگیهای ناشی از پسماند ()CEZ, 2010: 138؛ این مدیریت پسماند شهری دارای وظایفی است که
عبارتند از -1 :برنامهریزی  -2ساماندهی  -3تأمین نیروی انسانی  -4هدایت و رهبری  -5کنترل و نظارت ( Abbasvand
 .)and Abbasvand, 2012: 94شکل ( )2عوامل بهبودبخش مدیریت پسماند را نشان میدهد.

شکل  -2نمایشی از مدیریت پسماند شهری و عوامل بهبودبخش آن ( -منبع :نگارندگان)1394 ،

قوانین و مقررات پسماند :قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها ،هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با
پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکندهای از جمله قانون شهرداریها ،قانون مجازات اسالمی
(بحث آلودگی محیط زیست ماده  ،)688قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ،آئیننامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری
از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب  1320بود ،با تصویب قانون مدیریت پسماندها در مورخ1383/2/20
تحولی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد ( .)Mashhadi, 2007: 226قانون مدیریت پسماند جاری کشور مصوّب 1383
شامل  23ماده و  9تبصره و آیین نامه اجرایی آن شامل  39ماده و  11تبصره میباشد .این قانون برای مدیریت کل پسماندها
در نظر گرفته شده است ( .)Abdoli et al, 2011: 90مهمترین قوانین باالدست در خصوص پسماندها در کشور عبارتند از:
 .1سند ملی محیط زیست
 .2برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 .3قانون مدیریت پسماند
 .4آییننامه اجرایی مدیریت پسماندها (طرج جامع مدیریت پسماند) (.)Haydari, 2012: 19
تعهدات ناشی از کنواسیونهای بینالمللی در زمینه پسماندها:
در سطح بین المللی ،کنوانسیونهای ویژهای برای مدیریت پسماندها شکل گرفته و تعهدات خاصی را برای کشورهای عضو
ایجاب نموده است .مهمترین این کنواسیونها در زمینه پسماندها عبارتند از:
 کنواسیون  1989بال در زمینه کنترل نقل و انتقال زباله های خطرناک ()la convention de Bal, 1989: 77؛ کنواسیون 1972لندن مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر موارد؛ کنواسیون  1997وین مربوط به
مدیریت پسماندهای هستهای (.)la convention de Vienne, 1997: 121
در ارتباط با پیشینه تحقیق ،در پژوهشی با عنوان ارزیابی مدیریت دفع پسماند شهر کرمانشاه ،پس از گردآوری و تجزیه و
تحلیل اطالعات مرتبط ،تأثیرات نحوه مدیریت بر شرایط اقتصادی ،بهداشتی و فنی منطقه مورد مطالعه مشخص شد
( .)Selahvarzi, 2007در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند در کالنشهرهای کشور با
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استفاده از روش  SWOTو تشکیل ماتریس  ،QSPMپس از بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت پسماندها،
مشخص شد که از بین راهبردهای مؤثر بر مدیریت پسماند بر اساس میزان وزن کلی در اصالح و حرکت به منظور توسعهی
پایدار ،استفاده از ابزار قانونی برای اجرای سیستم مدیریت پسماندها اولویت باالتری دارد ( Moharramnejad and Tehrani,
 .)2008در بررسی فرآیند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان ،ایجاد مدیریت یکپارچه پسماند ،تعریف تشکیالت و
سازماندهی مستقل برای مدیریت پسماندهای شهری ،اجرای اصول مدیریت پسماند ،مدیریت و نظارت شهرداریها بر امور
پسماند ،جلب مشارکت مردم در اجرای برنامههای مدیریت پسماند خصوصاً امر بازیافت ،ارتباط سازمانها و دستگاههای اجرایی
مرتبط با آموزش عمومی و فرهنگسازی توسط شهرداریها برای ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری الزامی تشخیص داده
شد (.)Abbasvand, 2008
بررسی برنامه مدیریت جامع پسماند شهر تهران در افق سال  ،1392با گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه و انجام
مصاحبه و مشاهدات عینی به این نتیجه دست یافت که با در نظر گرفتن سابقه برنامههای مدیریتی پسماند در ایران و واقعیت-
های فرهنگی و اجرایی موجود ،دستیابی به اهداف تدوین شده در افق سال  1392ممکن نیست (.)Farzadkia et al, 2009
در پژوهشی دیگر خود راهکاری جهت حفظ طبیعت و محیط زیست شهری ،پس از نقد قانون و آییننامهی اجرایی مدیریت
پسماند کشور و مقایسه آن با برخی از قوانین کشورهای پیشرفته ،محورهای مورد نیاز را برای وضع قانون تخصصی دفع مواد
تعیین نمودند .بر این اساس ،قانون تخصصی تدوین شده شامل  23ماده و  19تبصره و آییننامه اجرایی دفع شامل  87ماده و
 64تبصره با مقررات جاری مقایسه شده است .از مزایای این مقررات ایجاد صندوق محیط زیستی ،ارزیابی مقدماتی محیط
زیستی ،بررسی محیط زیستی و در نظر گرفتن دیدگاههای شهروندان برای تصمیمگیری جهت انجام واکنش اضطراری یا
عملیات اصالحی است ( .)Abdoli et al, 2011: 88مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری تهران ( )TURPC, 2013نیز به
بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیالتی مدیریت پسماند در کشور پرداخته و در آن به روند رو به گسترش تولید پسماندها،
بهویژه پسماندهای صنعتی از یک سو و فقدان استراتژی و قانونمندی الزم برای مدیریت این مواد از سوی دیگر اشاره کرده و
بیان داشتهاند که مسئله مدیریت پسماند در کشور نیازمند چارچوب علمی -عملی و فنّی دقیق و حساب شدهای است که
ظرفیتهای آن را قانون مدیریت پسماند و آییننامههای اجرائی مربوطه مشخص مینماید.
اسکوردیلیس ،نظام جامع مدیریت پسماند جامد در یک جزیره توریستی را ارائه کرد .در این مطالعه معیارهای مختلف
مالی ،فنی و اجتماعی و زیست محیطی در انتخاب نوع مدیریت پسماند مورد نظر قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که
مؤثرترین روش در کاهش بار زیست محیطی و در عین حال کاهش هزینهها ،تهیه کمپوست از بخش آلی آن میباشد
( .)Skordilis, 2004دیاز و واریث ،به منظور ارایه مدل کاملتر در ارزیابی چرخهی حیات مدیریت پسماند جامد شهری مدل
 WASTEDرا ارایه نمودند .این مدل با هدف در اختیار گذاردن مدل رایانه ای ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری ارایه شد.
بررسی اولیه نشان داد که تاکنون ارزیابی حیات به روش  IWM-1در ایران انجام نشده است .بنابراین ،در این بررسی به منظور
نشان دادن قابلیت ها و نیز کمبودهای اطالعاتی از مدل باال برای شهر مشهد استفاده شد ( .)Diaz and Warith, 2005در
تحقیقی دیگر با عنوان روند تولید ،ترکیب مدیریت مواد زاید جامد شهری در پکن با تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داده شد
که ضایعات جامد شهری در پکن به طور پیوسته در حال افزایش است .همچنین ضایعات مواد غذایی یک روند افزایشی را از
سال  1990به بعد نشان داد .کاغذ و پالستیک از  10به  26درصد در سال  2003افزایش پیدا کرده است ( Xuemei et al,
 .)2007در تحقیقی با عنوان مدیریت مواد زاید جامد شهری در استانبول با بررسی بازیابی مواد زائد جامد از محلهای دفن
زباله و همچنین مقدار برق تولید شده از مواد زاید نشان داده شد که حکومت ترکیه برنامهریزی مفیدی برای بهبود مدیریت
مواد زاید انجام داده و حمایت دولت از مدیریت شهرداریها در زمینه مواد زاید افزایش یافته است (.)Kanat, 2010
روش تحقیق:
روش این پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی است و از لحاظ نحوه استفاده نیز کاربردی میباشد .در این پژوهش پس از مطرح
شدن سؤال پژوهش ،مطالعات مقدماتی دربارهی موضوع پژوهش انجام شد .ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانهای ،اطالعات مورد
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نظر فیشبرداری ،و تجزیه و تحلیل شد .سپس جامعه آماری مورد نظر پژوهش مشخص گردید که شامل کارشناسان و
متخصصین پ سماند سه سازمان ،مدیریت پسماند شهرداری تهران ،حفاظت از محیط زیست و مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهری تهران میباشند .سه سازمان مذکور به این دلیل بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدهاند که سازمان حفاظت از
محیط زیست بهعنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت پسماند و نظارت بر آن محسوب میشود و سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تهران و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری تهران ،بیشترین پژوهشها و تحقیقات را در زمینه پسماندها و ساختار
حقوقی آن در سطح کالنشهر تهران و حتی کشور انجام دادهاند .بدین صورت از هر سازمان  10نفر (کارشناس یا متخصص
پسماند) به عنوان نمونه و به روش گلوله برفی انتخاب شده که جمعاً  30نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند،
سپس  30پرسشنامه بر اساس متد لیکرت طرح شده و بین کارشناسان و متخصصین پسماند سه سازمان مذکور توزیع گردید
که آلفای کرونباخ آن ( )a=0.735نمایانگر پایایی مناسب پرسشنامه میباشد.
در ادامه ،از طریق نرمافزار  SPSSو با بهرهگیری از آزمون دبلیو کندال و آزمون تک نمونهای ،نتایج پرسشنامه ،تجزیه و
تحلیل شد و با استناد به نتایج بهدست آمده ،به ارائه راهکارهایی بهینه در جهت مدیریت مطلوب پسماندهای شهری اقدام
گردید .فرآیند پژوهش در شکل ( )3آورده شده است.
بررسی عملکرد سازمانهای متولی

بررسی قوانین و مقررات موجود

پسماند در مدیریت آن

پسماندهای شهری ایران

طراحی پرسشنامه بر اساس قوانین و مقررات موجود پسماند و عملکرد سازمان های متولی پسماند
توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و متخصصین پسماند کالنشهر تهران
وارد کردن نتایج پرسشنامه ها به محیط نرم افزار آماری )(SPSS
تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها براساس خروجی از محیط نرم افزار آماری )(SPSS
نتیجه گیری و ارائه راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه پسماندها
شکل  -3فرآیند انجام پژوهش و مدل مفهومی تحقیق

در ادامه محدودهی مورد مطالعه تحقیق نیز در شکل شماره  4آورده شده است.

شکل  -4محدودهی مورد مطالعهی تحقیق
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یافتههای تحقیق :
عملکردهای سازمانی :در رابطه با وضعیت سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی ،در این پژوهش ابتدا به بررسی عملکرد
هر یک از سازمانها پرداخته شده است .با نگاهی به جدول ( ،)2به آسانی قابل تشخیص است که سازمانهای محلی با کسب
میانگین  4/40توانسته است کارآمدترین سازمان برای مدیریت بهتر پسماند در کالنشهر تهران تعیین شود .در طرف مقابل
سازمان صدا و سیما با میانگین  2/93ضعیف ترین عملکرد را داشته است .با نگاهی به وضعیت عملکردی دیگر سازمانها ،این
مهم آشکار میشود که سه سازمان برتر در حوزه عملکردی مربوط به سازمانهایی است که در مدیریت اجرایی از آنها با عنوان
تفویض اختیار صحبت به میان میآید ،سازمانهایی مثل شهرداریها ،سازمانهای محلی و نهادهای غیر دولتی نمونههای
آشکارند که بیانگر عملکرد موفق این نهادها میباشد.
نکته مهمی که باید به آن اشاره شود ،سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت پسماند با
کسب میانگین  3/67دارای عملکرد نسبتاً ضعیفی می باشد و از لحاظ درجه تأثیرگذاری در مدیریت بهینه پسماندهای شهری
بعد از سازمانهای محلی ،سازمانهای غیر دولتی ( (NGOها ،شهرداریها و سازمان بازیافت در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
جدول  -2آمار توصیفی اثرگذاری بالفعل سازمانهای مرتبط با مدیریت پسماند در کشور
تعداد

میانگین

انحراف معیار

نام سازمان
سازمان صدا و سیما

30

2/93

1/574

شورای عالی شهرسازی و معماری

30

3/30

1/149

شهرداریها

30

4/27

0/907

سازمان بازیافت

30

3/70

0/877

سازمانهای محلی

30

4/40

0/724

سازمان حفاظت از محیط زیست

30

3/67

0/994

سازمانهای غیر دولتی (NGOها)

30

4/17

0/648

منبع :یافتههای میدانی پژوهش.1394 ،

جدول شماره  3نمایانگر میانگین رتبهای عملکرد سازمانهای مرتبط با موضوع میباشد که در آن سازمانهای محلی با
میانگین رتبهای  5/27دارای بیشترین تأثیرگذاری و سازمان صدا و سیما با میانگین رتبهای  2/85دارای کمترین عملکرد می -
باشد .سازمان حفاظت از محیط زیست بهعنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت پسماندهای شهری با میانگین رتبهای ،3/65
عملکرد ضعیفی را در بین دیگر سازمانها دارا می باشد.
جدول  -3میانگین رتبهای تأثیرگذاری بالفعل سازمانها در مدیریت پسماند
میانگین رتیهای

سازمانها

2/85

سازمان صدا و سیما

3/18

شورای عالی شهرسازی و معماری

4/93

شهرداری ها

3/62

سازمان بازیافت

5/27

سازمان های محلی

3/65

سازمان حفاظت از محیط زیست

4/5

سازمان های غیر دولتی (NGOها)

منبع :یافتههای میدانی پژوهش.1394 ،

جدول شماره  4مربوط به آزمون دبلیو کندال میباشد .در این آزمون فرضها این گونه بودهاند :H0( :بین نتایج ارائه شده از
سوی کارشناسان همرأیی وجود ندارد و فرض  :H1بین نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان همرأیی وجود دارد) .در این آزمون
در نقطه بحرانی  0/05سطح معناداری ( )Sig= 0.000به دست آمد .بنابراین فرض  H0تأیید نمیشود .به عبارت دیگر بین
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نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان همرأیی وجود دارد .ضریب کندال  0/225نیز نشان از توافق تقریباً باالی نظرات پاسخگویان
دارد.

30

جدول  -4جدول آزمون دبلیو کندال
Test Statistics
N

0/225

Kendall’s W

40/536

Chi-square

6

df

a

0/000
Asymp. Sig
a. Kendall’s Coefficient of Concordance
منبع :یافتههای میدانی پژوهش.1394 ،

جدول شماره  5آمار توصیفی اثرگذاری سازمانهای مرتبط با موضوع مدیریت پسماند را نشان میدهد .ساختار محاسبه
اثرگذاری بالقوه بدین گونه است که با توجه به پتانسیلهایی که این سازمانها در رابطه با مدیریت پسماند دارند ،به بررسی این
سازمانها میپردازد .شایان ذکر است این آمارهها به معنی عملکرد نیست بلکه به معنای پتانسیلهایی است که هر کدام یک از
این نهاد میتوانند برای مدیریت کارای پسماند در کالنشهر تهران به کارگیرند .برای مثال سازمانهای غیردولتی و سازمانهای
محلی توانستهاند بیشترین میانگین نظرات کارشناسان را کسب کنند که در عمل نیز توانسته بودند این پتانسیلها را به عمل
نزدیک کنند .در حالیکه سازمانی نظیر سازمان بازیافت اگرچه دارای پتانسیلهای بالقوه فروانی است ،اما نتوانسته از این امکان
بهرهبرداری کند و به مدیریت کارای پسماند در تهران کمک کند.
جدول  -5آمار توصیفی اثرگذاری بالقوه سازمانهای مرتبط با مدیریت پسماند شهری
نام سازمان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سازمان صدا و سیما

30

4/27

0/785

شورای عالی شهرسازی و معماری

30

4/67

0/547

شهرداریها

30

4/90

0/305

سازمان بازیافت

30

4/90

0/403

سازمانهای محلی

30

4/97

0/183

سازمان حفاظت از محیط زیست

30

4/87

0/434

سازمانهای غیر دولتی (NGOها)

30

4/97

0/183

منبع :یافتههای میدانی پژوهش.1394 ،

جدول شماره  6میانگین رتبهای تأثیرگذاری بالقوه سازمانها را در مدیریت پسماند شهری در کشور بیان میکند .بر این
اساس سازمانهای محلی با میانگین رتبه ای  ،4/48سازمانهای غیردولتی با میانگین رتبهای  4/47و سازمان بازیافت با
میانگین رتبهای  4/35توانمندترین سازمانها در عرصه مدیریت کارای پسماند شهری در کشور تعیین شدهاند .از طرف دیگر
سازمان صدا و سیما با میانگین رتبهای  2/63و شورای عالی شهرسازی و معماری با  3/58و شهرداریها با میانگین رتبهای
 4/23ضعیفترین سازمانها تعیین شدهاند و سازمان حفاظت از محیط زیست با میانگین رتبهای  4/25از لحاظ تأثیرگذاری
بالقوه بعد از سازمانهای محلی ،سازمانهای غیر دولتی و سازمان بازیافت در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
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جدول  -6میانگین رتبهای تأثیرگذاری باالقوه سازمانها در مدیریت پسماند
میانگین رتیهای

سازمانها

2/63

سازمان صدا و سیما

3/58

شورای عالی شهرسازی و معماری

4/23

شهرداری ها

4/35

سازمان بازیافت

4/48

سازمان های محلی

4/25

سازمان حفاظت از محیط زیست

4/47

سازمان های غیر دولتی (NGOها)
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جدول شماره  7مربوط به آزمون دبلیو کندال میباشد .در این آزمون فرضها این گونه بودهاند :H0( :بین نتایج ارائه شده از
سوی کارشناسان هم رأیی وجود ندارد و فرض  :H1بین نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان هم رأیی وجود دارد) .در این
آزمون در نقطه بحرانی  0/05سطح معناداری ( )Sig= 0.000به دست آمد .بنابراین فرض  H0تایید نمیشود .به عبارت دیگر
بین نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان همرأیی وجود دارد .ضریب کندال  0/267نیز نشان از توافق تقریباً مناسب نظرات
کارشناسان مرتبط با موضوع مدیریت پسماند شهری در تهران دارد.

30

جدول  -7جدول آزمون دبلیو کندال
Test Statistics
N

0/267

Kendall’s W

47/980

Chi-square

6

df

a

Asymp. Sig

0/000
a. Kendall’s Coefficient of Concordance
منبع :یافتههای میدانی پژوهش.1394 ،

قوانین مدیریت پسماند:
جدول شماره  8نتایج آزمون  Tتک نمونهای را به منظور بررسی نقش قوانین در مدیریت کارآمد پسماند شهری در تهران
نمایش میدهد .بر این اساس ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،ماده  4قانون مدیریت پسماند ،ماده  7مدیریت
پسماند ،ماده  12آییننامه اجرایی ،ماده  30قانون پسماند ،قانون پسماند ( )1383و ماده  30قانون جلوگیری از آلودگی هوا با
توجه به سطح معناداری  0/05معنادار میباشد .به این معنا که این قوانین و مقررات تا حدی و بهصورت نسبی توانستهاند باعث
مدیریت بهتر پسماند در کالنشهر تهران شوند .البته باید گفته شود که میزان و نقش هر کدام از این قوانین متفاوت میباشد.
برای نمونه ماده  7مدیریت پسماند (تأکید بر نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی پسماند) با میانگین  4/03و ماده  30قانون
پسماند در کشور (تأکید بر ممنوعیت سوزاندن پسماند در محیطهای آزاد و غیر استاندارد) با مقدار آماره  5/137و میانگین
نسبتاً باالی  3/90توانستهاند به بهترین شیوه در مدیریت کارای پسماند در تهران به کار آیند.
آییننامۀ بهداشت محیط مصوب سال  1371با سطح معناداری  0/459و با میانگین پایین  3/13نتوانسته است سطح
معناداری مناسبی را کسب کند به این معنا که کارشناسان و متخصصین پسماند عملکرد مناسبی را جهت مدیریت بهینه
پسماندهای شهری برای این قانون قائل نیستند؛ ماده  4قانون مدیریت پسماند (مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه-
های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان است) و ماده  12آییننامه اجرایی (تشکیل صندوق ملی محیط زیست) با میانگین 3/43
دارای میانگین بسیار پایینی میباشند.
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جدول  -8نتایج آزمون  Tتک نمونه ای برای بررسی نقش قوانین در مدیریت کارآمد پسماند
گویههای مربوط نقش قوانین پسماند
در مدیریت بهتر

تعداد

T

درجه
آزادی

معناداری

میانگین

انحراف
معیار

ماده  192قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تأکید بر مالحظات
زیست محیط)

30

2/454

29

0/020

3/47

1/042

ماده  4قانون مدیریت پسماند (مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از
هزینه های بازیافت بر عهده تولید کنندگان است)

30

2/149

29

0/040

3/43

1/104

ماده  7مدیریت پسماند (تأکید به نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی
پسماند)

30

2/869

29

0/000

4/03

0/964

ماده  12آیین نامه اجرایی (تشکیل صندوق ملی محیط زیست)

30

2/282

29

0/030

3/43

1/040

ماده  30قانون پسماند (تأکید بر ممنوعیت سوزاندن پسماند در
محیط های آزاد و غیر استاندارد)

30

5/137

29

0/000

3/90

0/960

قانون پسماند در ( 1383با هدف یکپارچه سازی قوانین مختلف)

30

2/475

29

0/019

3/50

1/106

ماده  30قانون جلوگیری از آلودگی هوا (جریمه افراد متخلف)

30

3/717

29

0/001

3/73

1/081

آیین نامه بهداشت محیط ( 1371توصیه های بهداشتی و آموزشی
به مردم)

30

0/750

29

0/459

3/13

0/973
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در این پژوهش تعدادی متغیّر دیگر در جریان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که در جدول ( )9بهطور کامل آورده شده-
اند .با نگاهی به سطح معناداری گویههای این جدول ،این موضوع روشن میشود که تمامی این گویهها دارای سطح معناداری
 99هستند .گویه شماره  1در جدول شماره  ،9بیانگر فقدان نیروی انسانی کافی و فعال در زمینه پسماند و عدم تخصص در
این مورد میباشد که با توجه به ساختار تشکیالتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در بخش سازمان حفاظت محیط زیست ،توان
پاسخگوئی به نیازهای بخش پسماند کالنشهر تهران را در رابطه با امور راهبردی (علمی ،اجرائی و نظارتی) نخواهد داشت که در
نهایت این ضعف منجر به ضعف مدیریتی در مدیریت پسماند شهری این شهر شده است .گویه شماره  2نیز کمبود بودجه و
تخصیص اعتبارات الزم سازمان های متولی مدیریت مدیریت پسماند را عامل ضعف در مدیریت مناسب پسماند در تهران می -
داند .گویه شماره  3بر نقش قوانین تشویقکننده مانند آنچه که در کشورهای اروپایی وجود دارد ،تأکید میکند و آنها را در
مدیریت بهتر پسماند در تهران مؤثر میداند ،همچنانکه در کشورهای اروپایی این قانون تأثیر مثبتی داشته است.
گویه شماره  4نیز این بحث را مطرح میکند که اگر سازمانی مستقل در شهرداریها در ارتباط با موضوع پسماند به وجود
آید ،میتواند به مدیریت کارای پسماند در کالنشهر تهران بینجامد ،همچنانکه در تهران و چند کالنشهر دیگر کشور نیز شاهد
تشکیل بخشهای جداگانه در ارتباط با مدیریت پسماند در شهرداریها هستیم که باعت بهبود مدیریت پسماند شهری در همه
مراحل آن شده است .آخرین گویه مربوط به مشارکتهای مردمی در امر مدیریت بهینه پسماند است که نتایج آزمون  Tبرای
آن بیشترین میزان را نشان میدهد .این موضوع پُر واضح است که توسعه مدیریت پسماند بدون خواست و مشارکتهای مردمی
امری غیرممکن است و تا زمانی که آگاهی های ساکنان شهرهای یک کشور به حدی نرسد که بایستی با نهادهای دولتی و غیر
دولتی ( )NGOهمکاری مناسبی را داشته باشند تا مدیریت پسماند به پاکیزگی زندگیشان کمک کند ،فعالیت در جهت
مدیریت پ سماند حتی با بهترین تجهیزات و بهترین قوانین و بهترین برنامهها امری غیرممکن به نظر میرسد که این مهم در
دیدگاه کارشناسان امر در جدول ( )9به روشنی آمده است .همانگونه که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،میانگین  4گویه
اولی تقریب ًا به هم نزدیک است و از لحاظ در جه اهمیت در مدیریت بهینه پسماندها دارای سطح یکسانی میباشند ،اما گویه
پنجم که شامل مشارکت مردم با نهادهای دولتی و غیر دولتی در مدیریت بهینه پسماندها با میانگین  46و با میزان  Tبرابر با
 12/990از نظر کارشناسان و متخصصین پسماند دارای بیشترین تأثیر میباشد و نقش بهسزایی در مدیریت مطلوب پسماندها
دارد.
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جدول  -9آزمون  Tتک نمونه ای برای سایر عوامل موثر بر مدیریت کارامد پسماند
گویه های مربوط نقش قوانین پسماند در مدیریت بهتر

تعداد

T

درجه
آزادی

معناداری

میانگین

انحراف
معیار

 -1توان و تعداد کم پرسنل عرصه پسماند در کشور باعث
عدم کارایی مدیریت پسماند در کشور شده است.

30

4/690

29

0/000

3/97

1/129

 -2کمبود بودجه و تخصیص اعتبارات الزم بر مدیریت
مناسب پسماند موثر بوده است.

30

8/260

29

0/000

4/33

0/884

 -3وضع قوانین تشویق کننده مرتبط با موضوع نقش
موثری در مدیریت پسماندها داشته است.

30

4/966

29

0/000

3/97

1/066

 -4ایجاد سازمانی مستقل در شهرداری ها می تواند نقش
مهمی را در بهبود وضعیت داشته باشد

30

6/113

29

0/000

3/83

0/747

 -5افزایش مشارکت مردم با شهرداری ها می تواند باعث
بهبود کارایی مدیریت پسماند شود.

30

12/990

29

0/000

46

0/675
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نتیجهگیری:
امروزه حفظ محیط زیست یکی از ارکان مهم رعایت حقوق بشر است .نگهداری و حفاظت محیط زیست یکی از وظایف
اصلی حال و آینده میباشد .زیرا محیط زیست بهعنوان پدیدهای محدود نه فقط برای نسل امروز بلکه برای ادامه حیات
آیندگان باید حفظ شود .یکی از مؤلفههای مبتال به محیط زیست کشور مواد زائد تولیدی است .طی دو دههی اخیر ،مدیریت
پسماندهای شهری از نگرانیهای عمده مدیران شهری و نیز از موضوعهای مهم مورد بحث است .زائدات تا  2025آن را به
میزان  4تا  5برابر مقدار فعلی میرساند .این مسئله برای سیّاره زمین بهخصوص کشورهای جهان سوم مشکالتی همچون
پسماند به بار آورده و به دلیل فقدان مدیریت صحیح پسماند ،مسائل زیست محیطی روز به روز مسئلهسازتر شده است.
در این پژوهش ،قوانین و مقررات پسماندهای شهری مصوّب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود در این قوانین تا
چه میزان به مدیریت مناسب پسماندهای شهری در کالنشهر تهران کمک میکند و نیز این که سازمانهای مختلف مرتبط با
موضوع تا چه میزانی قابلیت بالقوه و بالفعل را برای اجرای بهتر قوانین را در خود دارا میباشند .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که عملکردهای سازمانی بعضی نهادها ضعیف و بعضی دیگر در حد متوسط و بعضی دیگر در حد باالیی قرار دارد
که سازمانهای محلی با کسب میانگین رتبه ای  5/27توانسته است کارآمدترین سازمان برای مدیریت بهتر پسماند در تهران
تعیین شود .در طرف مقابل سازمان صدا و سیما با میانگین رتبه ای  2/85ضعیفترین عملکرد را داشته است و سازمان
حفاظت از محیط زیست هم به عنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت پسماندهای شهری با میانگین رتبه ای  ،3/65عملکرد
ضعیفی در بین دیگر سازمان ها را دارا می باشد و از لحاظ درجه تأثیرگذاری در بین دیگر سازمانها در جایگاه چهارم قرار
گرفته است .بنابراین فرض ( H0بین نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان همرأیی وجود ندارد) ،تایید نمیشود و فرض ( H1بین
نتایج ارائه شده از سوی کارشناسان همرأیی وجود دارد) با ضریب کندال  0/267تایید میشود که نشان از توافق تقریب ًا باالی
نظرات کارشناسان مرتبط با موضوع مدیریت پسماند شهری در ایران دارد.
در خصوص قوانین نیز باید گفت این قوانین بر اساس نظر کارشناسان ،عملکرد مثبتی را از خودشان به نمایش میگذارند.
برای نمونه ماده  7مدیریت پسماند (تأکید بر نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی پسماند) و ماده  30قانون پسماند در کشور
(تأکید بر ممنوعیت سوزاندن پسماند در محیطهای آزاد و غیر استاندارد) با مقدار آماره  5/137توانستهاند به عنوان مناسب-
ترین قانون در مدیریت کارای پسماند در کشور تعیین شوند .تنها یک مورد از قوانین یعنی آییننامه بهداشت محیط مربوط به
سال  1371بود که در زمینه مدیریت پسماند نتوانست کارایی مناسبی از خود به جای بگذارد و کارشناسان و متخصصین
پسماند ،عملکرد مناسبی را جهت مدیریت بهینه پسماندهای شهری برای این قانون قائل نیستند.
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سرانجام پنج متغیر مداخلهکننده در فرایند کار مورد مطالعه گرفتند که عبارت بودند از :توان و تعداد پرسنل ،وضعیت منابع
و امکانات مالی ،قوانین تشویق کننده ،نبود سازمانی مستقل و یکپارچه و مشارکت مردم در رابط با مدیریت مناسب پسماند در
کشور .از میان این پنج عامل ،مشارکتهای مردمی توانست بیشتر نظرات کارشناسان و متخصصین را به خود جمع کند و این
مهم نیز باید گفته شود که حتّی اگر در یک کشوری ،عالیترین سازمانها ،مناسبترین قوانین ،بهترین قوانین تشویقی و ...
وجود داشته باشد ولی مردم در فرایند مدیریت پسماند ،مشارکت الزم را انجام ندهند ،فرآیند مدیریت پسماند در آن کشوری
کاری باطل به نظر میآید .بدین ترتیب پیشنهادهای کاربردی زیر مطرح می شود:
 فراهم کردن زمینههای اجرایی ماده ( 6قانون مدیریت پسماندها) که طبق آن سازمان صدا و سیما وظیفهی اطالعرسانی وآموزش به مردم را در مورد پسماندها بر عهده خواهد داشت و نقش ارزنده را در مورد مدیریت مطلوب پسماند خواهد داشت.
 تجویز اختیارات قانونی بیشتر به سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر سازمانهای متولی در امر پسماندها و تجهیز آنها بهبودجه و اعتبارات کافی ،نیروی انسانی فعال و متخصص در زمینه پسماند.
 فراهم کردن زمینهای بیشتر برای فعالیت سازمانهای غیردولتی ( NGOها) و محلی در جهت مدیریت مطلوب پسماند ومسائل زیست محیطی با توجه به نقش مثبتی که در میان مردم دارند.
 فراهم آوردن زمینه های اجرای قانون و ساز و کارهای اجرایی موادی از قانون که مغفول مانده است؛ از جمله تشکیل صندوقملی محیط زیست به فوریت با توجه به نقش کلیدی آن در اجرای ماده  12آییننامه اجرائی قانون مدیریت پسماند.
 تشکیل نهاد یا سازمانی مستقل در تهران (و همه شهرهای کشور) که بر امر پسماند و مدیریت آن نظارت دقیق داشته باشد وهمه کارهای مربوطه را به عهده داشته باشد.
 برنامهریزی در جهت اصالح راهبردهای بدون هماهنگی ،مجزا و بعضاً تداخلی و در عرض فعالیتهای سایر ارگانها و سازمان-ها ،پیشنهاد میشود تا شاهد مدیریت بهینه و مناسب پسماندهای شهری در کشور باشیم.
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