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تدوین شاخص هاي مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداري محیط زیست پسماند
دکتر رضوان حجازي
استاد دانشگاه الزهراء(س)

ژگان محرمیم
دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی

14/07/1394،     تاریخ پذیرش: 01/02/1394تاریخ دریافت: 

چکیده :
شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان حسابداري زیست محیطی 

سیستم هاي حسابداري در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و 
عبارتند از يآلودگی زیست محیطی می شود. عناصر تشکیل دهنده محیط زیست شهر

ین ل با شاخص هاي معآخاك،هوا، آب،انرژي، صوت و پسماند، که دریک شهر ایده 
گردند. استخراج شاخصهاي موثر بر عنصر پسماند  بر اساس ویژگیهاي مورد میمعرفی 

انتظار از نقطه نظر شهروندان، حسابداران،مدیران شهرداري و متخصصین محیط زیست طی 
بر اساس مبانی نظري و ادبیات مطالعاتی که در این تحقیق انجام گرفته به دست می آید. 

لم پرسشنامه تنظیم شد و اطالعات جمع آوري شده؛ مورد تجزیه و موجود در زمینۀ شهر سا
براي تحلیل قرار گرفت و شاخصهاي یک شهر ایده آل سالم از آن استخراج گردید.

فعالیت هاي قابل بعنوان، باید فعالیت هایی انجام گیرد، کهییشاخص هاچنیندستیابی به
الیت هاي شهرداري در شهر تهران و انجام تعریف شده است. با بررسی وضعیت موجود فع

مقایسه آن با فعالیت هاي مورد نیاز در یک شهر سالم، فعالیت هایی را که امید می رود 
.شهرداري براي سالم سازي شهر تهران باید انجام دهد، استخراج و پیشنهاد شده است

واژگان کلیدي:حسابداري محیط زیست .پسماند.شهر سالم 
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مقدمه:
حسابداري محیط زیست شاخه اي از حسابداري است که به جمع آوري اطالعات هزینه 
هاي زیست محیطی و بکارگیري این اطالعات در انجام محاسبات مربوط به قیمت تمام 
شده کاالها و خدمات می پردازد .این شاخه از حسابداري در سطوح خرد و کالن اقتصاد 

)1(کاربرد دارد . 
محیطی واجتماعی ابزاري جهت پاسخگویی وحسابدهی شرکت ها گزارشگري زیست 

درقبال عملکرد خویش است گزارش ها باید اطالعات بی طرفانه اي فراهم کنند که به 
ذینفعان اجازه دهد تا برآورد قابل اطمینانی از عملکرد زیست محیطی واجتماعی سازمان 

)14داشته باشد .(
ق محیط زیست به عنوان یک منبـع سـرمایه و لحـاظ    حسابداري زیست محیطی مبتنی بر تلفی

کردن هزینه هاي زیست محیطی به عنـوان یکـی از هزینـه هـاي قابـل قبـول در فرآینـدهاي        
اقتصادي و محاسباتی است . هدف حسابداري زیست محیطی فراهم آوردن اطالعاتی است 

.)1یاري رساند(گزارشگري به مدیرانکه براي ارزیابی عملکرد ، تصمیم گیري ، کنترل و
عناصر تشکیل دهنده محیط زیست در هر شهر عبارتند از خاك،هوا، آب،انرژي، صوت و 

گردند. استخراج میپسماند، در ادامه دریک شهر ایده ال با شاخص هاي معین معرفی 
شاخصهاي موثر بر عنصر پسماند  بر اساس ویژگیهاي مورد انتظار از نقطه نظر شهروندان، 
حسابداران،مدیران شهرداري و متخصصین محیط زیست طی مطالعاتی که در این تحقیق 

بر اساس مبانی نظري و ادبیات موجود در زمینه شهر سالم؛ انجام گرفته به دست می آید.
پرسشنامه تنظیم شده و اطالعات جمع آوري شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 

شهرداري تهران به عنوان سازمان راج گردید.شاخص هاي یک شهر سالم از آن استخ
متولی اداره شهر و یکی از سازمانهاي همکار در ایجاد وتوسعه پایدار الزم است پاسخگوي 

شماره GASBمدیران شهرداري ،شهروندان و دولت به عنوان ذینفعان شهر باشد(اشاره به 
گیري پارامترهاي مواد الوده ). این وظایف شهرداري تهران را ملزم می کند تا با اندازه 34

کننده اندازه گیري هزینه هاي دفع و رفع این الودگی ها (تحت عنوان رویدادهاي 
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خاص)در جامعیت بخشیدن به سیستم حسابداري موجود خود اصالحات الزم را اعمال 
نماید

مولفه پسماند در مقایسه با مولفه هایی نظیر آب ، هوا و خاك ، چون به طور مستقیم 
صول زندگی انسانی است ، داراي ماهیتی متفاوت بوده و از طرفی به دلیل آنکه برخی مح

عوامل مانند جمعیت هم نقش نیروي محرکه دارند و هم بر وضعیت فشار می آورند و به 
طور کلی تفکیک نقش مستقیم یا غیرمستقیم برخی عوامل دشوار است ، لذا این دو گروه 

). 2ام شده اند (براي این مولفه ادغاز عوامل
 نیروي محرکه و فشار : جمعیت ، رفاه خانوار ، الگوي مصرف ، تغییر بلندمدت

میزان پسماند تولیدي ، تغییر بلندمدت ترکیب پسماند تولیدي ، منابع تولید پسماند 
(واحدهاي مسکونی ؛ اماکن تجاري ، اداري، آموزشی و فرهنگی ؛کارگاه هاي 

رمانی ) .صنعتی ؛ مراکز بهداشتی و د
 وضعیت : حوزه ي مدیریت پسماند شهر تهران از شش عنصر کارکردي شامل

تولید ، ذخیره سازي در محل ، جمع آوري، حمل و نقل ، بازیافت پسماند 
خشک و تر ، دفع نهایی (دفن) تشکیل شده است . در حال حاضر در مدیریت 

ري و حمل و نقل پسماند شهري قسمت اعظم منابع مالی و انسانی براي جمع آو
صرف می شود ، در صورتیکه این عناصر کارکردي همانند حلقه هاي یک 
زنجیر به هم پیوسته اند و هر کدام از آن ها نقش ویژه اي را در سیستم مدیریت 
پسماند شهر تهران ایفا می کنند که باید متناسب با کارکردشان به آن ها توجه 

اص داده شود . شده و منابع مالی الزم به آن ها اختص
عناصر کارکردي مدیریت پسماند شهر تهران شامل منابع تولید پسماند ، پسماندهاي 

بیمارستانی ، پسماندهاي ساختمانی ، پسماند صنعتی ، ترکیب پسماندها می باشد . 
 : پاسخ
 سیاست ها و راهکارهاي اتخاذ شده
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بیان مسئله و ضرورت تحقیق
کشورهاي در حال توسعه طی دهه هاي اخیر با تخریب محیط بسیاري از شهرها به ویژه در 

شهري و افزایش نابرابري هاي بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادي در مقیاس وسیع بین ساکنان 
به بعد با فقر شهري مواجه 1970خود روبرو بوده اند . به همین سبب این شهرها از دهه ي 

به محیط زیست نیز در بسیاري از شهرها شده اند ، و سطح زندگی و استانداردهاي مربوط 
) . یکی از رویکردهاي نوین توسعه ي پایدار ، مقوله ي 3با مشکل مواجه گردیده است (

، انسان سالم را انسانی (WHO)سالمت و مشارکت مردمی است . سازمان بهداشت جهانی 
خوردار می داند که هم از سالمت جسمی و هم از سالمت اجتماعی ، معنوي و روحی بر

توسط پروفسور لئونارد دوهل در 1984باشد . پروژه شهر سالم ، اولین بار در سال 
در تورنتو کانادا مطرح گردید » ماوراي مراقبت هاي اولیه بهداشتی«کنفرانسی تحت عنوان 

. وي شهر سالم را مکانی تعریف می کند که در آن  دیدگاه هاي اکولوژیکی با دیدگاه 
تلفیق شده باشد و این آغاز نگرشی بود که سالمتی و شهر سالم را هاي جامع بهداشتی

کند . در حقیقت می توان گفت شهر سالم شهري است مقوله اي با ابعاد گوناگون تلقی می
که در آن شهروندان توانمند ، عوامل تاثیرگذار در سالمت خویش را شناسایی کرده و در 

عه اقدام کنند . در یک اجتماع سالم همواره این به حداکثر رساندن قابلیت هاي خود و جام
باور وجود دارد که صرف نبودن بیماري نمی تواند مبین یک شهر سالم باشد . بلکه 

شهروندان یک شهر سالم بایستی از قابلیت و کیفیت باالیی براي زندگی برخوردار باشند . 
ر اروپا پیشنهادي را جهت دفتر منطقه اي سازمان بهداشت جهانی د1986در زمستان سال «

اجراي یک پروژه کوچک با هدف بهبود سطح بهداشت ارائه داد . این پروژه که تنها شش 
شهر را در بر می گرفت ، پروژه شهرهاي سالم نام گرفت و طی یک مراسم رسمی در ماه 

در شهر لیسبن آغاز شد . 1986مارس 
پروژه شهر 1000نی ، در حال حاضر طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان بهداشت جها« 

100پروژه در کشورهاي اروپایی و 600سالم در کشورهاي مختلف دنیا وجود دارد . 
پروژه در آمریکاي شمالی در دست اجراست . در منطقه مدیترانه شرقی در حال حاضر 

) . 5» (شهر سالم فعال هستند30فقط 
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مبانی نظري
بلندمدت است و تالش می کند که تندرستی مردم محور پروژه ي شهر سالم پروژه اي 

توسعه ي شهري قرار بگیرد و پشتوانه محکم و کاملی را براي بهداشت عمومی در سطح 
محلی به وجود آورد . به عبارت دیگر هدف این پروژه ایجاد شهري با شرایط نسبتا کافی و 

الم عرصه ي ظهور سیاست تامین حفظ و ارتقا سطح سالمتی شهروندان می باشد . شهر س
هاي هماهنگ اجرایی به دست مردم و در جهت تامین محیطی سالم براي رشد استعدادها و 

.سب جهت تامین سالمت شهروندان استخالقیت ها و فضایی منا
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تحقیقات خارجی :
نتایجسالمحققردیف

مارتین بنت 1
و مابتس

کاهش بهاي تمام شده به وسیله حسابداري مدیریت محیط زیست « مقاله اي تحت عنوان 2010

منتشر شد. این مقاله تأثیر حسابداري مدیریت محیط زیست را » حسابداري مدیریت محیط زیست و تولید پاك"مقاله 2006گراژ2
مواد و انرژي، تولید ضایعات را نیز بر مصرف مواد و انرژي بررسی می کند، به نحوي که در کنار مصرف بهینه 

کاهش دهد.
ماریا 3

سارراف و 
همکاران

با استفاده از (METAP)آنها در گام اول گزارش خود در مدیریت فرایند برنامه همکاري هاي فنی محیط زیست  2004
ارزیابی هزینه هاي تهی شدن  محیط زیست ، به عنوان ابزاري براي ترکیب موضوعات محیط زیست با توسعه 

اقتصادي و اجتماعی می باشد
بانک 4

جهانی
را منتشر کرده است . این راهبرد براي » راهبرد محیط زیستی آفریقاي شمالی و خاور میانه«مقاله اي تحت عنوان 1995

ارائه کرده استGDPبررسی حجم هزینه هاي تهی شدن محیط زیست ، میزان این هزینه ها را به شکل درصدي از 
که پیشنهاد کرده که دولت استرالیا به دلیل (EPBC Act)بررسی قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی 2009هاوك5

، سیستمی از حساب هاي محیطی تدوین کند1منافع حاصل از ارتقاي توسعه ي پایدار بومی
گروه ونت 6

ورث
، یک مدل منطقه اي محور براي حساب هاي محیطی تدوین 2008گروهی از دانشمندان استرالیایی است که در سال 2008

اند.کرده 

راهبرد مربوط به اهداف محیط 8آماره هاي مربوط به راهبردهاي محیط زیستی خود را منتشر کرده است که شامل 2004نیوزلند7
زیستی این کشور بوده و نقش شهروندان را در تعیین آماره هاي زیست محیطی تعیین می کند

سازمان 8
آمار 

2استرالیا)

ABSاقتصادي- تدوین حسابداري محیطی1990
وي در مقاله خود نتیجه گرفته است که حساب هاي محیطی به ارزیابی پایداري رشد اقتصادي از منظر حفظ سرمایه 1998بارتلموس9

و ,NCA	2	EDP	1,	EDP	,	NDP	,	GDP	,	IMEIکمک می کند. وي پایداري توسعه را به وسیله شاخص هاي 
بررسی کرده است1994- 1988در یک دوره نسبتا کوتاه مدت 

1Ecologically sustainable development
2Australian Bureau of Statistics
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تحقیقات داخلی :
نتایجسالمحققردیف

که در این مقاله سعی شده است چارچوب مفهومی » حسابداري مدیریت محیط زیست«مقاله اي تحت عنوان 1382مهناز مالنظري1
)7.(حسابداري مدیریت محیط زیست مشخص گردد

انجمن ماهنامه 2
حسابداران خبره 

حسابدار«ایران

مقاالتی درباره این موضوع منتشر شده است. به طور خالصه در 142،159،162،162،167،183،185درشماره هاي 
مقاله هاي اشاره گردیده بیان شده است، امروزه بسیاري از شرکت ها با مسائل زیست محیطی دست به گریبان هستند 

اهمیت اسب جهت گزارش و افشاي اطالعات براي عموم مردم می باشند. همچنین،و در جستجوي شیوه اي من
آلودگی هاي زیست محیطی در آمریکا، تاریخچه فعالیت آژانس حفاظت از محیط زیست، قوانین نظارتی زیست 

بهادار و برخی از الزامات گزارشگري و افشاء به وسیله کمیسیون بورس اوراق Superfundمحیطی از جمله قانون 
و هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی بیان شد

شرکت 3
مهندسین مشاور 
محیط زیست 

زمین

اجرا کرده » 14001شناخت وضعیت موجود پروژه استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ایزو «گزارشی تحت عنوان 1387
را بررسی کرده و فوائد اجرا و 14001ایزو است . این شرکت ، استانداردها و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی 

)9(استقرار سیستم نظام مدیریت زیست محیطی را بیان کرده است .

)13(جایگاه قانونی شهرداري ها را در مدیریت محیط زیست شهري بررسی کرده است .1382نیما حیدرزاده4

آبگون و 5
همکاران

، به بررسی توسعه پایدار شهري و »14001	ISOزیست در شهرداري ها،سیستم مدیریت محیط«در تحقیقی با عنوان 1389
)10(مدیریت محیط زیست و ابزارهاي آن در شهرداري پرداخته اند

مرکز مطالعات و 6
برنامه ریزي شهر 

تهران

به بررسی محیط زیست طرح جامع تهران پرداخته است. این تحقیق بیان کرده است که  مشکالت محیطی شهري 1384
.اجتماعی داشته و در بسیاري از موارد غیرقابل تفکیک از یکدیگر است–رابطه تنگانگی با محیط اقتصادي 

بنديحسابداري بهاي تمام شده و بودجه
بندي مؤثر، حسابداري بهاي ي خشک، بودجههاي زبالهبراي مدیریت مؤثر سیستم

باشد. اگرچه در بسیاري از شهرها، شده، نظارت مالی و ارزیابی مالی ضروري میتمام
ي خشک شهرداري، اطالعات دقیقی در خصوص بهاي واقعی مسئولین مدیریت زباله

تیجه ناآشنایی ویا نداشتن توانایی در استفاده از عملیات ندارند. این امر در اغلب مواقع، ن
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میلی در ي بیباشد. همچنین این موضوع در نتیجههاي مالی دردسترس میابزارها و روش
در فرهنگ بوروکراتیک بسیاري از -ها و مخارج شفافدست آوردن هزینهبه

و تجزیه و تحلیل شدهشود . معرفی حسابداري بهاي تمامتشدید می- هاي محلیوزارتخانه
یابی تجاري هاي بیشتر براي افزایش پاسخگویی، کارآیی و جهتمالی، همراه با تالش

مدیریت یکی از  مفاهیم زیربنایی شهرداري است. 
هاي جامد شهرياهداف سیستم پایدار مدیریت زباله. 1جدول 

اهداف
تولید اشتغال و کسب درآمدوري ترفیع کارآیی و بهره

شهرياقتصاد 
ترقی کیفیت و پایداري

محیط شهري
 ترویج سالمتی و تندرستی

کل جمعیت شهري
هدف کلی

درآمد) را برآورده می سازد.هاي جامد شهري که نیازهاي شهروندان(مشتمل بر افراد فقیر و کمایجاد سیستم پایدار مدیریت زباله
اهداف استراتژیک

سیاسینهادياجتماعیمالیاقتصاديفنی
ــه  ــاهش هزینـ ــاي * کـ هـ

ي عمر تجهیـزات و  چرخه
تسهیالت مدیریت زباله

ــزایش  * افـــــــــ
ــره وري و بهـــــــ

ي اقتصادي توسعه
از طریق خـدمات  
ــدیریت   ــتم م سیس

ــه ــد زبال هــاي جام
شهري

ــاد  * ایجــــــــــ
ــتم ــاي سیســ هــ

عملــی و شــفاف 
حســــــــابداري 

مـــــــــدیریت و     
بنديبودجه

ــت ــی * جهـ دهـ
سیســتم مــدیریت 

هــاي جامــد زبالــه
شهري بـه سـمت   
نیازهــاي واقعــی  
ــامل   ــراد، شــ افــ
اقشــــــار کــــــم 
ــان و   ــد، زن درآم

کودکان

* تفــــــــــویض 
مســــــــئولیت و  
ــتم   ــار سیسـ اختیـ
ــه  ــدیریت زبالـ مـ
ــد  ــاي جامـــ هـــ
ــه  ــهري بــــ شــــ

هاشهرداري

* تعیین اولویتهـا  
و اهداف سیسـتم  

ــه  ــدیریت زبال -م
هـــــاي جامـــــد 

شهري

* دانش فنـی کـه موجـب    
تســهیل مشــارکت بخــش  

خصوصی شود.

ــع آوري، * جمـــ
ــابی و ــدام بازی انه

هـا از  صحیح زباله
ــت   ــر زیســـ نظـــ

محیطی

ــابع  ــأمین منـ * تـ
ــرمایه ــذاري س گ

کافی

ــه   ــویق بــ * تشــ
الگوهاي صـحیح  

هــا  ي زبالــهاداره
توسط جمعیت

* ایجــاد ســازمان 
ــؤثر در   ــهري م ش
حــوزهی سیســتم 

مــــــــــــدیریت      
هــاي جامــد زبالــه

شهري

* تعریف شفاف 
وظایف و قلمـرو  
قـــدرت سیســـتم 

مـــــــــــدیریت     
جامـد  هـاي  زباله

شهري
ــن  ــان از ایـ کـــه * اطمینـ

هاي فنی به صورت سیستم
اثربخش آلودگی محیطی 

سازد. را محدود می

ــان  * ایجــاد اطمین
از اثربخشـــــــــی 
ــادي  اقتصــــــــــ
بلندمــدت سیســتم 

هاي مدیریت زباله
جامد شهري

* ایجــاد درآمــد 
کــــافی بــــراي  

هاپرداخت هزینه

ــزایش  * افــــــــ
آگـاهی افـراد در   
مـــورد مســـائل و  

ــت ــاياولویــ هــ
سیســتم مــدیریت 

هــاي جامــد زبالــه
شهري

ــی روش -* معرف
هـــا و هـــا، رویـــه

خدمات مدیریتی 
مناسب

ــاد  * ایجــــــــــ
چارچوب قانونی 
ــی  و مقرراتـــــــ

اثربخش
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اهداف استراتژیک
سیاسینهادياجتماعیمالیاقتصاديفنی

ــداقل ــازي * ح س
ــه و   ــد زبالــ تولیــ
افــزایش کــارآیی 

مواد

* بهبود کارآیی 
و کــــــــــاهش    

ــه ــاي هزینـــ هـــ
خــدمات سیســتم 

-مدیریت    زباله
هـــــاي جامـــــد 

شهري

* مشارکت فعال 
جامعـــــــــــه در 

مــــــــــــدیریت     
هاي محلیزباله

* ایجــاد ظرفیــت 
ــراي  ــهري بــ شــ
سیســتم مــدیریت 

هــاي جامــد زبالــه
شهري

* ایجاد اشـتغال و  
ــق   ــد از طری درآم

هامدیریت زباله

ــت از  * حفاظــــ
سالمتی و امنیـت  

ــاعی -اجتمـــــــ
ــادي  اقتصـــــــــ

-حـوزه کارگران 
ي زباله

ــزایش  * افــــــــ
کارآیی از طریق 
ــش   ــري بخ درگی

خصوصی

ي خدمات *ارائه
سیســتم مــدیریت 

هــاي جامــد زبالــه
-شهري با   هزینه

ي کمتر از طریق 
مشارکت جامعه

موضوعات استراتژیک
ــتم فنـــی  * اهمیـــت سیسـ

رغـــم الزامـــات و   علـــی
گیرندگان متعددتصمیم

ــوازن  ــاد تـ * ایجـ
ــدمات   ــین خــ بــ

اي بـه صـرفه   زباله
ــه و  ــر هزینـ از نظـ
حفاظت از محیط 

زیست

-* ضعف انگیزه
ــاي  ي نهادهــــــ
شــــــهرداري در 
ــاربرد  کـــــــــــ

ــاي روش هـــــــ
حســــــــابداري 

مدیریت

* انطباق خدمات 
مدیریت زبالـه بـا   
نیازهـــاي زنـــان  

دارفقیر و خانه

ي * توزیــع بهینــه
ــایف و  وظــــــــ

هامسئولیت

* اولویت نسـبی  
ــع  ــدمات جم -خ

ــه  آوري نســبت ب
هازبالهدفع سالم

ــه  ــرآورد هزینـ ــاي * بـ هـ
ي عمر سیستم فنـی  چرخه

جایگزین

* کنتــــــــــــرل 
هـاي صـنعتی   زباله

ــا   ــاك بـ و خطرنـ
وجود منبع اندك 

و پراکنده

* اســـــــتفاده از 
ــدهاي  درآمــــــ

آوري شـده  جمع
ــراي اهـــداف   بـ

سیستم مـدیریت     
هـاي جامـد   زباله

شهري

ــی  * اثربخشــــــ
آگـــــاهی یـــــا  
مشارکت مستقیم 

جامعه

تفــــــــــویض * 
مسئولیت سیسـتم  

ــه  ــدیریت زبال -م
ــد  ــاي جامـــ هـــ
ــا توجــه  شــهري ب
بـــــه ظرفیـــــت  
ــدود  محـــــــــــ

هاشهرداري

ــرجیح نســبی  * ت
ــداقل ــازي حـ سـ

هـا (کـاهش   زباله
و بازیابی)
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ــب   ــتانداردهاي مناس * اس
بــراي طراحــی و عملیــات 

دفع بهداشتی

ــوازن  ــاد تـ * ایجـ
ــارآیی   ــین کــ بــ
ــه و   ــدمات زبال خ

ایجاد اشتغال

ــاد  * ایجــــــــــ
هـــــاي انگیـــــزه

کــاهش هزینــه و 
افزایش کارآیی

* تســـــــــــاوي 
خــدمات سیســتم 

مــــــــــــدیریت      
هــاي جامــد زبالــه

شهري براي افراد 
فقیر و غنی

* مشــــــــارکت 
ــهرداري ــا در ش ه

ــه ــزي و برنامـ ریـ
ایجاد سیستم

* همکــــــاري و 
ــتیبانی از  پشـــــــ
ــارگران  کـــــــــ
غیررسمی سیستم 

هامدیریت  زباله

دهــــی * پاســــخ
هـا  زبالـه مدیریت 

به نیازهاي واقعی

ــب  * ترکیــــــــ
ــاي  ابزارهـــــــــ
مـــدیریت زبالـــه 
شامل مقـررات و  

هامشوق

* افزایش اعتبـار   
اي مـدیران  حرفـه 

سیســتم مــدیریت 
زباله

*کمـــــــــــک  
ــس ــاي آژانــ هــ

ــه  ــایتی بـــ حمـــ
سیستم مـدیریت  

ي شهريزباله

در زمینه شناسایی شاخص هاي پسماند، به عنوان باالبر اساس مطالب ذکر شده در 
مورد نظریکی دیگر از عناصر محیط زیست، پرسشنامه پسماند تنظیم و در بین جامعه آماری

توزیع گردید. و جامعه آماري توزیع شد. این پرسشنامه بین نمونه اي کامال تصادفی از 
. شدجمع آوري مورد نظر اطالعات 

تجزیه و تحلیل آماري 
ررسی پایایی پرسشنامهب

از طریق آزمون آلفاي کرونباخ صورت گرفت و بر اساس نتایج پایایی پرسشنامه
بدست آمده پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار است.

بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ. 2جدول 
Reliability StatisticsCronbach's Alpha N of Items.969 64
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آمار توصیفی
آمار توصیفی بیانگر مقدار پارامترهاي توصیفی براي هر متغیر به صورت مجزا است و 

باشد.شامل اطالعات مربوط به میانگین و میانه می
جامعه آماري

هاپاسخ دهندگان به تفکیک گروه. 3جدول 
درصد فراوانی 19.35گروه ها 30 20.65زیستمحیط 32 20.00حسابدار 31 40.00مدیران شهرداري 62 100شهروندان 155 جمع

سال پراکنده شده اند، اما اکثر نمونه را 60تا 19افراد پاسخ دهنده از لحاظ سنی در بین 
دهند. سال تشکیل می30تا 20افراد بین 

نمونه مورد بررسی از لحاظ تحصیالت مورد بررسی قرار گرفتند به گونه اي که بیشتر آنها 
داراي مدرك کارشناسی هستند . 

فراوانی نمونه از لحاظ تحصیالت. 4جدول 

درصد فراوانیفراوانیمیزان تحصیالت
31.97زیر دیپلم

1912.50دیپلم
7750.66کارشناسی

4730.92کارشناسی ارشد
63.95دکتري

31.97بدون پاسخ
155100کل

). 5اند (جدول نفرمردتشکیل داده86نفرزن و69را از لحاظ جنسیت نیز نمونه مورد بررسی
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فراوانی نمونه از لحاظ جنسیت.  5جدول 
درصد فراوانیفراوانیجنسیت

6944,5زن
8655,5مرد
155100کل

ها در پرسشنامه، سواالتی مرتبط به شده، براي تعیین شاخصدر بین سواالت مطرح 
سازي در قالب وسایل حمل و نقل شخصی از جمله ماشین شخصی، ساخت و ساز و انبوه

منزل شخصی مورد سوال واقع شده است؛ که داشتن یا نداشتن ماشین و منزل شخصی براي 
این رو فراوانی این دو مورد تحلیل بهتر سواالت مرتبط پرسشنامه، ضروري بوده است. از 

نیز محاسبه و ارائه شده است. 
فراوانی نمونه از لحاظ ماشین.   6جدول 

درصد فراوانیفراوانیوضعیت ماشین
10467.10داشتن ماشین
5132.90نداشتن ماشین

155100کل
فراوانی نمونه از لحاظ خانه . 7جدول 

فراوانیدرصد فراوانیوضعیت منزل شخصی
6744داشتن خانه
8756نداشتن خانه

155100کل
میانگین اهمیت هر شاخص

ي انتخابی، در ادامه به بررسی میانگین هر یک از سواالت پس از بررسی فراوانی نمونه
شود. بر اساس ضرایب یکسان که در پرسشنامه براي هاي مختلف پرداخته میدر گروه

موردهايشاخصازیکهرامتیازمیانگیناست،شدهانتخابايگزینه5لیکرت
موردپرسشنامهایندر2,5بااليهايشاخصکلیهوشد.خواهد2,5برابرپرسش
توان اشاره نمود، که قبل از بررسی جداگانه هر سوال به این نکته میبود.خواهندپذیرش

باشد) می5/2از میانه (هاي مختلف باالترمیانگین بدست آمده براي هر سوال در گروه
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میانگین اهمیت براي کلیه سواالت. 8-جدول
انحراف معیار استاندارد تعداد میانگین 0.43گروه 30 4.68 0.65زیستمتخصصان محیط 32 4.63 1.05حسابداران 31 4.15 مدیران شهرداري

1,15 62 4.12 0.82شهروندان 155 4.395 جمع
اند. قرار گرفتهDSRبندي کلی بر اساس مدل سواالت در پرسشنامه در یک دسته

منبع: یافته هاي محققاست. 4,395میانگین اهمیت کلیه سواالت پرسشنامه 
(محرك، وضعیت و پاسخ) DSRها در این پژوهش از مدل براي طراحی شاخص

ها مورد استفاده شده است. از سه مورد گفته شده محرك و وضعیت در بخش آالینده
بررسی قرار گرفته است که براي تعریف مدل و طراحی سواالت پرسش نامه خالصه اي از 

ها بر اساس محرك و وضعیت طراحی شد که در ادامه این خالصه ارائه شده است. شاخص
ي پسماندهاي آالیندهیی شاخصمدل شناسا

بر اساس این مدل خالصه شده ، شاخص هاي آالینده پسماند به سه گروه وضعیت، 
پاسخ . 3محرك. 2وضعیت.1محرك و پاسخ طبقه بندي شده است. 

بر اساس این مدل خالصه شده سواالت پرسش نامه نیز به سه گروه وضعیت ومحرك 
است . شدههاي مختلف بررسیدرگروهمعیاروانحراف بندي شده ومیانگینطبقهو پاسخ 

هاي مختلف میانگین اهمیت هر یک از موضوعات براي گروه. 10جدول
پاسخ وضعیت محرك 4.67هاگروه 4.65 4.73 میانگین

زیستمتخصصان محیط
30 30 30 4.62تعداد 4.59 4.69 میانگین

حسابداران
32 32 32 4.22تعداد 4.14 4.20 میانگین

مدیران شهرداري
31 31 31 تعداد

4,13 4.07 4.13 میانگین شهروندان
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62 62 62 4.41تعداد 4.36 4.44 میانگین
جمع

155 155 155 تعداد
مقایسه میانگین چند جامعه

:H0ي مورد آزمون به صورت زیر است:ي میانگین چند جامعه، فرضیهمقایسهانجامبراي :H1ندارد معنا داري بین میانگین جوامع وجود تفاوت دتفاوت معنا داري بین میانگین جوامع وجود دار
ي اجراي آزمون به شرح جدول زیر است:نتیجه

آزمون مقایسه چند جامعه. 11جدول
آزمون مقایسه میانگین چند جامعه

جامعه تعریف شده در این 4ي میانگین بین با توجه به نتایج آزمون در رابطه با مقایسه
درصد است. 5تر از آزمون، کوچکsigها و وضعیت و پاسخپژوهش، در بخش محرك

عبارتی تفاوت معناداري بین میانگین جوامع وجود دارد. با شود. بهمیرد پس فرضیه 
ها و وضعیت آالینده ها بین جوامع تفاوت وجود دارد؛اینکه در مورد محركتوجه به 

ها از کنیم تا تفاوت میانگینمیبنابراین آزمون پس از تجربه را در این رابطه اجرا 
یکدیگر را مشخص نماییم.

Sig. F میانگین مربع درجه آزادي 000.مجموع مربع ها 13.844 3.533.255 3 10.598 گروهیبین 151محرك 38.533 154گروهیدرون 49.131 000.جمع 14.882 3.936.265 3 11.809 گروهیبین 150وضعیت 39.677 153گروهیدرون 51.486 000.جمع 13.244 2.971 3 8.914 گروهیبین
151پاسخ 33.876 154گروهیدرون 42.790 جمع
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به عنوان یک آزمون پس از تجربهLSDآزمون. 12جدول 
%95فاصله اطمینان  Sig. استانداردخطاي  ها تفاوت میانگین (I-J) jگروه  iگروه  متغیر وابسته

محدوده باال 3054.-محدوده پایین -.7399 .000 .10996 -.52263* *حسابداران شهروند LSD 1444.وضعیت -.2947 .500 .11112 -.07516 3659.-مدیران شهرداري -.8098 .000 .11235 -.58786* محیط *متخصصان 
7399.زیست .3054 .000 .10996 .52263* *شهروند 6990.حسابدار .1959 .001 .12730 .44747* 1884.*مدیران شهرداري -.3189 .612 .12838 -.06523 متخصصان 

2947.زیستمحیط -.1444 .500 .11112 .07516 شهروندان مدیران 
1959.-شهرداري -.6990 .001 .12730 -.44747* 2571.-*حسابداران -.7683 .000 .12937 -.51270* *متخصصان 

8098.زیستمحیط .3659 .000 .11235 .58786* *شهروند متخصصان 
محیط 
زیست

.3189 -.1884 .612 .12838 .06523 7683.حسابداران .2571 .000 .12937 .51270* 3453.-*مدیران شهرداري -.7877 .000 .11195 -.56654* *حسابداران شهروند LSD 1563.محرك -.2957 .543 .11438 -.06969 3777.-مدیران شهرداري -.8297 .000 .11438 -.60369* *متخصصان محیط 
7877.زیست .3453 .000 .11195 .56654* *شهروند 7551.حسابدار .2386 .000 .13070 .49685* 2211.شهرداري*مدیران  -.2954 .777 .13070 -.03715 متخصصان 

2957.زیستمحیط -.1563 .543 .11438 .06969 شهروندان مدیران 
2386.-شهرداري -.7551 .000 .13070 -.49685* 2716.-*حسابداران -.7964 .000 .13279 -.53400* *متخصصان 

8297.زیستمحیط .3777 .000 .11438 .60369* *شهروند متخصصان 
محیط 
زیست

.2954 -.2211 .777 .13070 .03715 7964.حسابداران .2716 .000 .13279 .53400* *مدیران شهرداري
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-.2861 -.6935 .000 .10310 -.48976* *حسابداران شهروند LSD 1231.پاسخ  -.2886 .428 .10419 -.08274 3281.-مدیران شهرداري -.7444 .000 .10534 -.53626* *متخصصان محیط 
6935.زیست .2861 .000 .10310 .48976* *شهروند 6429.حسابدار .1712 .001 .11936 .40702* 1913.*مدیران شهرداري -.2843 .700 .12037 -.04650 متخصصان 

2886.زیستمحیط -.1231 .428 .10419 .08274 شهروندان مدیران 
1712.-شهرداري -.6429 .001 .11936 -.40702* 2138.-*حسابداران -.6932 .000 .12131 -.45352* *متخصصان 

7444.زیستمحیط .3281 .000 .10534 .53626* *شهروند متخصصان 
محیط 
2843.زیست -.1913 .700 .12037 .04650 6932.حسابداران .2138 .000 .12131 .45352* *مدیران شهرداري

معنادار است.0,05ها در سطح تفاوت میانگین
ایم. دار میانگین قرار دادههاي معنیبا توجه به جدول ارائه شده عالمت * را در کنار تفاوت

بر اساس جدول ارائه شده در بخش وضعیت، بین میانگین شهروند با حسابدار و متخصصان 
محیط زیست ، بین میانگین حسابدار با مدیران شهرداري و شهروند، بین مدیر شهرداري با 
متخصصان محیط زیست و حسابدار و در نهایت بین متخصصان محیط زیست با شهروندان 

ها وجود دارد. در بخش محرك ها نیز ت معناداري بین میانگینو مدیران شهرداري تفاو
بین میانگین شهروند با حسابداران و متخصصان محیط زیست، بین میانگین حسابدار با با 
شهروند و مدیران شهرداري، بین مدیر شهرداري با حسابدار و متخصصان محیط زیست و 

دیران شهرداري تفاوت معناداري در نهایت بین متخصصان محیط زیست با شهروندان و م
ها وجود دارد. در بخش پاسخ نیز بین میانگین شهروند با میانگین حسابدار و بین میانگین

متخصصان محیط زیست، بین میانگین حسابدار با میانگین شهروند و مدیران شهرداري، بین 
در نهایت بین میانگین مدیران شهرداري با میانگین حسابداران و متخصصان محیط زیست و 
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میانگین متخصصان محیط زیست با میانگین شهروند و مدیران شهرداري تفاوت معناداري 
وجود دارد.

توان فرض کرد، که تفاوت معناداري بین میانگین جوامع میبنابراین در این مورد 
عبارتی با اجراي آزمون پس از تجربه و مشاهده تفاوت بسیار اندك بین وجود دارد. به

هاي آالینده، وضعیت و در رابطه با محركتوان گفت که فرض مینگین جوامع میا
پاسخ نیز تایید شده است و تفاوت معناداري بین جوامع وجود دارد. 

بنابراین بر اساس نتایج ارائه شده در زمینه سواالت مربوط به محرك و وضعیت 
گروه میانگین تقریبا یکسانی کسب شده و سواالت در هر چهار جامعه 4ها در هر آالینده

تعریف شده پژوهش از یک شدت اهمیت برخوردار است. این مسأله  در جداول و 
شده است. هاي پیش گفته نیز مشاهده و تاییدبررسی

هابررسی همبستگی بین میانگین
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم و معکوس بودن) را نشان 

هایی با توزیع دهد. ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن روشی پارامتري است و براي دادهمی
گرسیون قابل اتکا باشند، شود. براي اینکه نتایج حاصل از رنرمال یا تعداد زیاد استفاده می

ابتدا باید مفروضات رگرسیون خطی را بررسی نمود. 
استقالل خطاها

ها از یکدیگر گیرد استقالل خطامییکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار 
واتسون استفاده - است. به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین

در جدول زیر نمایش داده شده است. در این آزمون در صورتی که شود که نتایج آن می
باشد استقالل خطاها تایید می گردد.2تا 1,5واتسون بین - آماره دوربین

وضعیتاستقالل خطاها، .  13-2جدول 
دوربین واتسن خطاي استاندارد براورد R2تعدیل شده R2 R 1.403مدل .53979 .087 .093 0,304* 1

 :گروهپیشگو
متغیر وابسته: وضعیت#
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محركاستقالل خطاها، . 14جدول
دوربین واتسن خطاي استاندارد براورد R2تعدیل شده R2 R مدل

1,915 .55452 .086 .092 0.304
*

1

پیشگو: گروه
متغیر وابسته:محرك#

پاسخاستقالل خطاها، . 15جدول 
دوربین واتسن خطاي استاندارد براورد R2 شدهتعدیل R2 R 1.498مدل .50440 .084 .090 0.300* 1

پیشگو: گروه
متغیر وابسته:پاسخ#

توان، به نتایج آن اتکا کرد. پس از اطمینان از برقرار بودن شروط رگرسیون می
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون درجدول زیر نمایش داده همبستگی بین متغیر

هاي ارائه شده در بین پاسخوجود همبستگی 0,01از Sigکوچکتربودنبه دلیل شده است. 
است و 0,814هاي مختلف، تایید شده و همبستگی میان محرك و وضعیت آلودگی بخش

است .0,762و نیز پاسخ و محرك 0,768بین وضعیت و پاسخ 
همبستگی میانگین گروه ها. 16جدول 

پاسخ محرك وضعیت **768.هاهمبستگی میانگین گروه .814** 1 همبستگی پیرسون
000.وضعیت .000 Sig)2(155دنباله 154 155 **762.تعداد 1 .814** همبستگی پیرسون
000.محرك  .000 Sig)2(154دنباله 154 154 1تعداد .762** .768** همبستگی پیرسون

000.پاسخ .000 Sig)2(155دنباله 154 155 تعداد .درصد بااهمیت است0,01همبستگی در سطح .**
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هاگیري شاخصاندازه
ها بر هاي ذکر شده الزم است ابتدا شاخصگیري هر یک از شاخصبه منظور اندازه

یابی بر مبناي فعالیت، بندي شده و سپس بر اساس هزینههاي شهرداري دستهاساس فعالیت
یابد.هاي مربوطه به آنها تخصیص هزینه

- هاي زیست محیطی به دو گروه هزینهزیست؛ هزینهبر اساس اصول حسابداري محیط
شوند. در همین راستا هاي جلوگیري از آلودگی تقسیم میهاي رفع آلودگی و هزینه

هاي رفع ي فعالیتتوان به دو دستهمیشده توسط شهرداري تهران را هاي انجامفعالیت
اطالعات کلیه جداول یافته هاي ري از آلودگی تقسیم نمود. هاي جلوگیآلودگی و فعالیت

محقق است. 
نتیجه گیري:

شاخص هاي پسماند
شاخص هاي زیر بر اساس جمع بندي مستخرج از پرسشنامه پسماند و بر اساس 

یک از موارد زیر ارائه می شود: در هر4میانگین باالي 
میزان رفاه * مهاجرت به شهر تهران  * تعداد افراد هر خانوار* جمعیت و افزایش آن*

حجم تولید پسماند صنعتی * حجم تولید پسماند خانگی * الگوي مصرف خانوار *خانوار 
خطرات محیط زیستی ناشی از پسماند خانوار* حجم تولید پسماند بیمارستانی و ویژه * 
ز پسماند خطرات محیط زیستی ناشی ا* خطرات محیط زیستی ناشی از پسماند صنعتی * 

آلودگی خاك شهر به علت پسماند خانگی ، صنعتی ، بیمارستانی و * بیمارستانی و ویژه 
آلودگی آب هاي سطحی به علت پسماند خانگی ، صنعتی ، بیمارستانی و ویژه*ویژه

هزینه جابجایی، * نقش فعاالنه شهرداري در جمع آوري صحیح پسماند بیمارستانی *
هزینه * هزینه جابجایی، بازیافت و دفن پسماند صنعتی* خانگیبازیافت و دفن پسماند 

تاثیر کودهاي تهیه شده از پسماند بر *جابجایی، بازیافت و دفن پسماند بیمارستانی و ویژه 
هاي زیرزمینی در محل دفن پسماند آلودگی آب* آلودگی آب مصرفی براي کشاورزي

زینه استفاده از سطل هاي مخصوص ه* تعداد سطل هاي مخصوص جمع آوري پسماند * 
تعداد دفعات جمع آوري پسماند در طول روز * جمع آوري پسماند 

اقدامات قابل انجام بر اساس شاخص هاي پسماند
کاستن جذابیت هاي تهران به عنوان یک کالن * کاهش و انتقال جمعیت شهر تهران *

انتقال امکانات به *هرانایجاد تعادل جمعیتی در ت*جلوگیري از گسترش تهران* شهر
ایجاد امکانات شغلی در شهرهاي مجاور* شهرهاي مجاور براي کاهش مهاجرت به تهران

استفاده *استفاده از سطل هاي مخصوص جمع آوري پسماند *کاهش تراکم ساختمانی *
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استفاده از ابزارهاي مدرن جمع * از ماشین هاي بازیافتی مخصوص جمع آوري پسماند 
تفکیک سطل هاي جمع آوري پسماند به منظور سهولت جمع آوري و *اند آوري پسم

افزایش تعداد دفعات جمع آوري پسماند در طول روز براي افزایش بازیافت و *بازیافت
پاکسازي خیابان ها و معابر بعد از جمع آوري پسماند از باقیمانده ي *تسریع در انتقال 

شهرداري بابت جمع آوري نخاله ساختمانیاخذ عوارض توسط* پسماندها و شیرابه ها 
اخذ عوارض توسط *اخذ عوارض توسط شهرداري بابت جمع آوري پسماندهاي صنعتی *

اخذ عوارض توسط شهرداري بابت * شهرداري بابت جمع آوري پسماندهاي خانگی 
افزایش مکان هاي دفن پسماند * جمع آوري پسماندهاي بیمارستانی و ویژه 

افزایش فاصله میان *استانداردسازي محل دفن پسماند طبق استانداردهاي روز جهانی *
ارائه ابزارهاي رایگان تفکیک و جمع آوري پسماند به مردم * محل دفن پسماند با شهر 

آموزش در مورد تفکیک * بازیافت انرژي از پسماند * افزایش کودسازي از پسمانذ*
آشنایی با روش هاي نوین دفن *کاهش تولید پسماند آموزش براي* پسماند از مبدا 

استفاده از شاخه ها و *پسماند به منظور مدیریت بهتر پسماند و افزایش بازیافت آن
ایجاد بسته * سرشاخه هاي ناشی از هرس درختان به منظور درآمدزایی براي شهرداري 

ی سوخت فسیلی به منظور جایگزین(RDF)هایی تحت عنوان سوخت حاصل از پسماند 
ستقرار سطل ها و مکان هاي مخصوص جمع آوري پسماند در مکان هاي تفریحی، *

افزایش واحدهاي بازیافت در سطح شهر* گردشی و زیارتی
منابع:

). حسابداري محیط زیست : هزینه ها و 1383شاه ویسی ، فرهاد و سلیمانیان،محمد(.1
، 185کاربردها در تصمیم گیري. مجله حسابدار ، سال بیست و دوم ، شماره 

. 40- 31صص 
). گزارش مقدماتی وضعیت محیط زیست شهر 1390ذکایی، محمد و همکاران(.2

برنامه ریزي شهر تهران.). مرکز مطالعات وSOE)86 -1377تهران
). بررسی شاخص هاي شهر پایدار 1389نیک پی،وحید و حاتمی نژاد،حسین(.3

(شهر سالم) در محله قاسم آباد یزد. همایش ملی شهر سالم ، سبزوار
). تحلیل شاخص 1390رهنما،محمدرحیم؛ افشار، زهرا؛ و رضوي،محمد محسن،(.4

ومین کنفرانس برنامه ریزي و هاي شهر سالم در محله ي بهارستان شهر مشهد،س
مدیریت شهري.

). بولتن شهر سالم ؛ انتشارات شهرداري تهران ، زیر نظر 1374سلمان منش،حسن،(.5
شوراي برنامه ریزي ستاد شهر سالم.
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). شهر سالم ، مرکز پژوهش هاي علوم 1389ضرابی ،اصغر و قنبري،محمد،(.6
جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

مقاله موجود در ،). حسابداري مدیریت محیط زیست1382مالنظري، مهناز(.7
شماره هشتم، استادیار دانشگاه الزهرا (س) .- پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی

)، نگرشی بر الگوي برنامه ریزي در 1381مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري(.8
جهان (آمریکا) ، وزارت کشور

). شناخت وضعیت 1387شرکت مهندسین مشاور محیط زیست زمین آماي، (.9
، مرکز مطالعات 14001موجود پروژه استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 

و برنامه ریزي شهر تهران. 
). سیستم مدیریت 1390آبگون،محمدجواد؛بهادري،نرگس؛ خوشنام،هاشم(.10

مرکز مطالعات شهرداري ، ISO,14001محیط زیست در شهرداري ها،استقرار
تهران. 

). حسابداري محیط زیست ، بهایابی  زیست 1382کاظم زاده ارسی،نادر ،(.11
محیطی می تواند ارزش شرکت ها را افزایش دهد . مجله حسابدار ، سال هجدهم 

. 62- 58، صص 159، شماره 
). حسابداري زیست محیطی، حسابدار، 1386سجادي سید حسین، جلیلی امیر،(.12

.2، شماره22، سال 186شمارة
) جایگاه قانونی شهرداري ها در مدیریت محیط 1382نیما ,حیدرزاده.( بهار .13

.77تا 64،. ص 13زیست شهري، فصلنامه مدیریت شهري، شماره 
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Codifying the Essential Indexes for Preparing EnvironmentalAccounting System for Waste
Abstract:Environmental accounting includes activities which promote theability of accounting systems in identifying, registering andreporting the effects of environmental pollution and destruction.The elements comprising the environment of every city are thesoil, air, water, energy, sound, and waste which are expected to beintroduced in the following text in an ideal city with specificindexes. Extracting the indexes affecting the waste element isdone based on the particulars expected by the citizens,accountants, municipality managers, and the experts of theenvironment during this conducted research. A questionnaire hasbeen designed based on the present literature and researchbackground in the field of a healthy city published in journals andconferences (parts of it which will be presented below) in order tocollect the essential data from the above- mentioned populationregarding the matter of the waste element in the environment.The indexes if an ideal healthy city were finally extracted throughthe use of statistical analysis conducted on the collected data. Aseries of activities must be carried out to obtain these indexes.These activities have been defined under “the executableactivities” title for each element. Then the activities which arehoped the Municipality will carry out in order to cleanse Tehranhave been extracted and suggested through examining the presentstatus of the activities of the Municipality in Tehran andcomparing them with the essential activities of a healthy city.


