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Abstract 

One of the emerging phenomena that is the source of the emergence and spread of diseases in 

the current conditions of society and the spread of the Corona virus is littering. The current 

research was conducted with the aim of investigating the collection and curbing of garbage 

pickers on the protection and control of environmental health in Shahr Karaj corona disease 

from the perspective of Seyed al-Shohada clinic personnel. . This research was conducted in 

two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part, the sample population included 

10 experts in the field of social sciences who were selected by the snowball method and 

answered the questions through interviews and using the Delphi technique until reaching 

theoretical saturation. Also, in the quantitative stage, 80 people from the staff of Syed Al-

Shohada Karaj clinic were selected as a sample using available sampling method. Data 

analysis in this section was done by using descriptive and inferential statistics such as one-

sample t-test. The research findings in the qualitative part showed that 18 factors were 

identified as the roots of littering, which are poverty, poor waste management, and 

unemployment. They were one of the most important factors. Also, the findings of the 

quantitative part, in confirmation of the qualitative findings, showed that each of the factors 

identified in different categories had a positive effect. Based on the results, by identifying the 

effective factors, planning and appropriate management measures, it is possible to prevent the 

health risks while organizing the garbage collectors. 
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جمع آوری و مهار زباله گردها بر حفاظت وکنترل بهداشت محیط در بیماری کرونا 
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 چکیده

منشا بروز و گسترش بیماری ها در شرایط فعلی جامعه و شیوع بیماری کرونا به شمار می رود زباله گردی یکی از پدیده های نوظهور که 
است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جمع آوری و مهار زباله گردها بر حفاظت وکنترل بهداشت محیط در بیماری کرونا شهرکرج از دیدگاه 

وهش به روش آمیخته و در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی، جامعه پرسنل کلینیک سیدالشهدا انجام شده است. این پژ
نفر از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از طریق مصاحبه و استفاده از تکنیک  74نمونه شامل 

نفر از پرسنل کلینک سیدالشهدا کرج با روش نمونه  04ر مرحله کمّی همچنین د .دلفی تا رسیدن به حد اشباع نظری به سواالت پاسخ دادند
گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش از طریق بکارگیری آمار توصیفی و استنباطی نظیر 

به عنوان ریشه های زباله گردی شناسایی شدند  عامل 70تک نمونه ای انجام شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد  t آزمون
که فقر، مدیریت ضعیف پسماند ، بیکاری. از مهم ترین عوامل بودند. همچنین یافته های بخش کمی، در تایید یافته های کیفی نشان داد 

اسایی عوامل موثر، برنامه ریزی و که هر یک از عوامل شناسایی شده در دسته های مختلف دارای اثر مثبت بوده است. بر اساس نتایج با شن
 .اقدامات مدیریتی مناسب می توان ضمن سازماندهی زباله گردها از خطرات بهداشتی آن جلوگیری نمود

 
 

 زباله گردها، سازماندهی، بیماری کرونا ، بهداشت محیط، مدیریت شهری واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه 

 یدهه از نمود زباله گردها در فضا کیحدود  نکهیبا توجه به ا
 د،یمسأله نوپد نیگذارد و ا یم رانیا یشهرها و کالن شهر ها

 یپژوهش سع نیاست، ا یاریآشکار و پنهان بس یایزوا یدارا
در  دهیپد نیا یشناخت تیو جمع یدارد به کندوکاو ابعاد اجتماع

 یماریبر کنترل ب یحفاظت و یاقدامات بهداشت ریشهر کرج و تاث
 یپژوهش تالش دارد تا با نگاه نیاساس، ا نیبر اکرونا بپردازد. 

مشاهده و مصاحبه  یها کیشناسانه و با استفاده از تکن داریپد
بپردازد.  یاجتماع یشناس بیاز منظر آس دهیپد نیا یبه بررس

شکل  یها نهیو زم طیاز جمله شرا یمختلف یایمسلما از زوا
حال، با  نیپرداخت. با ا یگردتوان به مسأله زباله  یم ،یریگ

 نیتوجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ا
و مهار زباله گردها چگونه  یجمع آور یسواالت است که نحوه 

در برابر  طیآن بر حفاظت وکنترل بهداشت مح ریاست و تاث
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 یدالشهدایس کینیپرسنل کل دگاهیکرونا شهرکرج از د روسیو
 ست؟یشهر کرج چ

و است شده  یباعث اضطرار جهان 7ویروس کرونا یریگ همه
که به مسائل بوجودآورده را  یو اقتصاد یاجتماع یها ینگران

 یزباله برا تیریمد. [7]کرده است تیسرا زین یطیمح ستیز
 یریگ در طول همه ژهیسالمت، به و یامدهایو پ یتوسعه انسان

 یزندگ یها برا ها، دستکش ماسک رایاست، ز یاتی، ح71-دیکوو
را اضافه  یشتریجامد ب یها هستند و زباله یانسان ضرور

ده  یط یجهان عاتیضا دیتولآمارها نشان می دهد . [1]اند کرده
 5/1 ، جهان1415سال گذشته دو برابر شده است. تا سال 

تر شهرها  شیب امروزه. کردخواهد  دیتن در سال زباله تول اردیلیم
با  یروبه گسترش ی دهیکشور با پد تیپرجمع یشهرها ژهیبه و

 یجمع آور یاست که به معنا مواجه«  یزباله گرد » عنوان
جامعه  ریدرآمد و فق کمافراد  ی لهیقابل فروش به وس عاتیضا

بقا  یاز منابع اصل یکی یخشک شهر یامروزه پسماندها است.
 نی. براساس تخماستجهان  یدر شهرها دستانیته شتیو مع
توسعه،  درحال یدر کشورها یشهر تیدرصد جمع کی ها،
 یاریبس جینتا .[3]هستند  یگرد زباله با مرتبط یتهایفعال ریدرگ

 یها و چالش یکاریکه فقر، ب دهندی ها نشان م از پژوهش
ی م یررسمیآوردن افراد به اقتصاد غ یرو به منجر یاقتصاد

 درحالی در کشورها دستانیاز ته یاریبس ان،یم نیو در ا شود
 .[0] آورندی م یرو یگرد زبالهبقا به  یبرا توسعه،

در حال توسعه  یاز کشورها یاریبس در فیزباله ضع تیریمد
از  یاریبس است. ستیز طیسالمت انسان و مح یبرا یدیتهد

 داریمدل پا کیبه  یابیدست  یدر حال توسعه برا یکشورها
 نهیکنند و با وجود هز یو دفع زباله تالش می جمع آور یبرا
 یجمع آور ستمیس کیاز کشورها به  یتعداد اندک اد،یز یها

 .کنند یزباله کمک م
 ریدامن گ راًیکرونا که اخ یماریب یریهمه گاز سوی دیگر 
کنترل و ی مسئله  موجب شد تا  شده است، یاجتماعات انسان

، به عنوان یک از برنامه های مهم شهری، مهار زباله گردها
مورد کرج  کالنشهری شهر زانیو برنامه ر استگذارانیس یبرا

 توجه قرار گیرد. 
و مواد  یزباله ها و پراکنده ساختن مواد آلوده بهداشت یرهاساز

زباله در کوچه  کیتوسط  زباله گردها در هنگام تفک ییفاسد غذا
رفت و آمد زباله گردها در سطح شهر و و همچنین ه ابانیها و خ

، به عنوان دو چالش آنان سطتو یدستورات بهداشت تیعدم رعا
ایجاد  کرونا یماریب وعیش مضاعفی در زمینه یخطر جدی، 
 تیتقورا   شهروندان نیکرونا در ب روسیاحتمال انتقال و کرده و

دچار مخاطره  سالمت شهر و شهروندان نموده و در نتیجه 
مت سال یبرا یگرد که زباله یعالوه بر معضالتنموده است. 

 دنیازهم پاش کند، یم جادیا یشهر تیریشهروندان و مد
افراد با  نیکوچه و رفت و آمد ا ای ابانیزباله کنار خ یها سهیک

 یشهر یمایو س ستیز طیمح یبرا یزباله مشکالت یها چرخ
 .کرده است جادیا

در این زمینه اخیراً  در سطح شهرداری و سازمان پسماند شهر 
کرج، اقداماتی انجام شده  و تصمیماتی گرفته شده است که از 

کردن  نیگزیو جا ها یدست چرخ یآور اقدامات جمع نیاجمله ی 
 به منظور تفکیکآنهاست  یجا مشخص به یبارها وانت
زباله در  یآور جمع نمودن زهیمکان، خشک و ارزشمند  یها زباله
 می توان اشاره نمود.  زباله کیتفک یهوشمندساز و کرج

شناسانه  داریپد یها شهیمسئله به رپژوهش حاضر در نظر دارد 
الخصوص در کالنشهر  یدر کالنشهر ها عل یمعضل زباله گرد

زباله  تیجمع ی وکنترل و سازمانده یچگونگبپردازد. کرج 
را مورد  شهروندان شهر کرج  یگردها در جهت حفظ سالمت

ی منابع مال نیتاممطالعه قرار دهد و ضمن بررسی نحوه ی 
مطلوب و  تیوضع میهدف و ترس اجرای این برنامه، به تببین

با توجه به رفع معضل زباله گردها  یشهر از لحاظ بهداشت یآرمان
 یزیو اقدامات برنامه ر تیریمد بپردازد. در ادامه به طور موردی،

که تاکنون در شهر کرج در جهت حفظ بهداشت و  یاشده 
، را مورد بررسی قرار دهد. شهروندان انجام شده است  یسالمت

 یو سامانده یدگیرس تیمسئول نییو تع ییشناساهمچنین به 
دوره کرونا و در  دری در جهت حفظ بهداشت عموم تیجمع نیا

 بپردازد.  شهر کرج
مردم،  یزندگ تیفیسطح ک شیگسترش و توسعه شهرها و افزا

از  یحجم انبوه دیو تول یدیتول یموجب مصرف فراورده ها
زباله به مواد زائد جامد فساد . [5]زباله ها در شهرها شده است

و فروش  هیکه در منازل، مراکز ته ندیگو یم ریو فسادناپذ ریپذ
شود. از  یم دیتول مارستانهایو ب یصنعت اتمؤسس ،ییموادغذا

 [6]استزباله  دیرشد تول شیافزا ینیمعضالت مهم شهر نش
 دیشود تول یم ینیب شیپ یاطالعات سازمان بهداشت جهان طبق

 یکنون زانی، چهار تا پنج برابر م1415زباله در جهان تا سال 
 طیدر مح یجامد شهر یپسماندها پخش .[1] ابدی شیافزا

 تیجمع شیبوده که با افزا یاز مشکالت جوامع بشر ستیز
زباله  دیبودن تول ریبا وجود اجتناب ناپذ .[0]شود.  یم شتریب

 تیاهم یآن دارا یتوسط انسان، توجه به کنترل و سامانده
 یفضا ییبایعالوه بر ناز یشهر طیزباله در مح تجمع. [1]است
مختلف  حدر سطو یتیو نارضا یناراحت جادیباعث ا یشهر

شود. پسماندها با رطوبت و حرارت موجب به وجود  یم یاجتماع
شود، انتشار زباله در  یانسان م یها یماریها و ب کروبیآمدن م

زباله از معابر و اماکن  یشدن زمان جمع آور یو طوالن طیمح
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از  یاریبس عیو رشد سر ریتکث یرا برا یمناسب طیمح یعموم
 .[74]کند یو... فراهم م یموذ واناتیها، حشرات و ح یباکتر

هزار زباله گرد در کشور وجود  70آمارها نشان می دهد که حدود 
در ن ها مهاجران غیرقانونی می باشند. درصد از آ 01دارد که 

ضمن پراکنده شدن زباله ها توسط زباله گردها ،  یفعل طیشرا
از بروز  یموجب نگرانسالمت شهری را به خطر می اندازد،  نکهیا
رفت  تیریاختالل در مد جادیا و سببپاکبانان شده،  یبرا یماریب

 حمل و دفع پسماندها شده است. ی وو روب، جمع آور
پژوهش حاضر از جنبه های نظری می تواند به گسترده شدن 
مرزهای دانش در زمینه های شیوه های حفاظت و کنترل 
خطرات بهداشتی ناشی از زباله گردی و سازماندهی زباله گردها 
شود . همچنین از جنبه ی کاربردی می تواند منجر به ارائه ی 

و  راهکارهای در جنبه های مختلف برنامه ریزی شهری
 بهداشتی شود. 

 یزیو برنامه ر تیریموضوع در مد نیا تیبا توجه به اهم
از  قیدق یتیو ارائه موقع یبررس نیا جیاست نتا دی،امیشهر
با توجه  یشهر کرج از لحاظ بهداشت و سالمت عموم تیوضع

کنترل آنان  یراهکار ها یزباله گردها و ارائه برخ یبه نقش ها
 یراه وجود دارد،برا نیکه در ا یداتیبا توجه به موانع و تهد

 تیریو مد یزیبرنامه ر ندهیدر جهت آ یشهر نیمسئول
 واقع بشود. دی،مفیشهر

 

 و پیشینه پژوهش فیتعار

است که مواد قابل استفاده مجدد  یزباله گرد فردزباله گردی: 

 شود، یدور انداخته م گرانیرا که توسط د افتیقابل باز ای
اشکال مختلف  ،[77]دارد یبرمها را  و آن کند یم کیتفک

است، اما  شده یانجام م میزباله از زمان دوران قد یآور جمع
 یمدرن، در طول صنعت یایزباله در دن یجمع آور دیشکل جد

منظور از زباله  .[71] شد جیرا یالدیشدن و در قرن نوزدهم م
است که پسماند و  یافراد تیدر پژوهش حاضر، جمع یگرد

کنند و در شهر کرج  یم یسطح شهر را جمع آور یزباله ها
 .ندینما یم تیفعال

که  دانند یم یندیرا فرا یسازمانده ت،یریدر مد سازماندهی:

 جادیو ا یکار یها افراد و گروه انیکار م میآن با تقس یط
. شود یکسب اهداف تالش م یآنها، برا انیم یهماهنگ

و  وستهیاست که به صورت پ یندیدر حکم فرا یسازمانده
 یاز وجود ساختار نانیبه اطم یسازمان اتیمستمر ادامه دارد و ح

 خواهد داشت یرا حاصل گرداند، بستگ ییو کارا یاثربخش هک
منظور از سازماندهی در پژوهش حاضر، مدیریت و هدایت  .[73]

فعالیت های زباله گردها به منظور کاهش آسیب های شهری و 
 خطرات بهداشتی آنان می باشد.

در لغت به معنای میزان  1ایمنی محیط:ایمنی و بهداشت 

دور بودن از خطر و شرایطی است که دارای  پتانسیل آسیب به 
اختمان ها، از بین بردن مواد، یا کاهش کارکنان، تجهیزات و س

و بهداشت کارایی در اجرای وظیفه از پیش تعیین شده می باشد 
 داریبر پا ییکه اثر سو یاست از کنترل همه عوامل بارت  3محیط

 یادیز یها یماریشامل ب نی. اگذارند یماندن سالمت انسان م
از عوامل  یاریو بس ییآب، هوا، مواد غذا قیکه از طر شود یم

و  یمنیمنظور از ا .کنند یم دیسالمت انسان را تهد گرید یطیمح
، ها بیبهداشت در پژوهش حاضر، حفاظت شهروندان کرج از آس

زباله گردها  یها تیاست که در اثر فعال ییها یماریخطرات و ب
 .دیآ یکرونا به وجود م روسیو شتریب وعیو ش یو گسترش آلودگ

 

 پیشینه تحقیق
 »طی مطالعه ای که با عنوان  ،[70](7311همکاران )خطیبی و 

 یپسماند شهر کرج و ارائه راهکارها یجمع آور تیوضع یبررس
درشهر کرج به این نتیجه دست یافتند که « بهبود آن یبرا نهیبه

پسماندها  یجمع آور»:  ندیرفرآیپسماند شامل سه ز یجمع آور
است  یو مراکز تجار افتیباز یها ستگاهیاز درب منازل، ا

پسماند و  یجمع آور یپژوهش انواع روش ها نیدر ا نی.بنابرا
 نیبهتر تیقرار گرفته ودر نها یدر شهر کرج مورد بررس افتیباز

 است. دهیگرد شنهادیروش پ
 بیآس» با عنوانی فیدر پژوهش توص[ 75] (7310پروین )

 زباله، نشان داد که «در شهر تهران یگرد زباله دهیپد یشناس
نامناسب برخوردارند و به  یۀو تغذ نییپا التیتحص گردها از

 نیهمچن .شوندی م یبند میتقس یررسمیو غ یرسم یها گروه
تعهدات  یازجمله عدم اجرا یانحرافات شغل یدارا مانکارانیپ

را ازجمله  ییگرا قهیسل و قانون پسماند یهستند و عدم اجرا
 .شماردی برم یشهر تیریمد یمسائل جد

با عنوان  یدر مطالعه ا[ 76] (7316پور ) یو حج افروخته
، به «جنوب تهران یاشهرریپ یدر روستاها زباله ایاقتصاد »

در شهر تهران پرداخته اند. بر  یباله گردپدیده زباله زگسترش 
 یمیدر گردش عظ هیمطالعه آنها، وجود سرما یها افتهیاساس 

شهر  رانیمد هتومان در روز ک ونیلیم 04و  اردیلیم کیبا حجم 
 یدانند، در کنار رکود بخش رسم یم فیکث یتهران آن را طال

 تیو مرکز ،یبازار کار، فقر چند بعد یاقتصاد کشور، تقاضا
 ،یدر قالب اقتصاد زباله ا یرسم ریاقتصاد غ شدتهران سبب 

عالوه بر اثرات  یرسم ریاقتصاد غ نیا نی. همچنردیشکل گ
 ییروستا یمتوجه سکونتگاه ها مدتاکه ع یینامطلوب فضا

ها و  یوانت باز جادیشهر تهران بوده، منجر به ا رامونیپ
و  یبخش عموم یدر بدنه دستگاه ها و نهادها ییفسادها

 شده است. یبخش اقتصاد رسم فیتضع
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مطالعه »با عنوان  یپژوهش در [71](7315) یو هان این یریظه
به مهم  «داندر شهر زاه یزباله گرد های نهیدر زم لیدال کمی

شهر یدستان ته انیدر م یبه زباله گرد شیعلل گرا نیتر
 لیدال نیمطالعه، مهم تر نیا جیزاهدان پرداخته اند. بر اساس نتا

عدم  اد،یمانند اعت یموارد ،یبه زباله گرد شیگرا یها نهیو زم
 یتنگناها ،یخانوادگ تیفقدان حما ،یسازمان یدولت تیحما

 باشند. یمعاش م نیو ضرورت تأم یغلش
نگرش زنان نسبت  یبررس به [70](7311)فر  و خوش یصالح 

نشان پرداختند که در مازندران ی خانگ یزباله ها افتیباز به
در  یمهم اریبس عامل یطیمح ستیز نینو میدادند که پارادا

 یزباله ها افتیباز تیرینگرش مثبت نسبت به مد نیتکو
سطح  ،یطیمح ستیدغدغه ز نیباشد. هم چن یمی خانگ
با  یمعنادار رابطه خانوارها یاقتصاد تیو وضع التیتحص

 زباله داشته اند. افتینگرش زنان نسبت به باز
 یبررس»با عنوان  یقیتحق در [71](7301و همکاران ) ینیحس
زباله  یو دفع بهداشت یمشارکت نوجوانان بر جمع آور ریتأث

را تحت پوشش آموزش قرار  خانواده 741« توسط خانواده ها
نوجوانان برگزار شد. پس از  یبرا یدادند و جلسات آموزش

که قبل و بعد از  ییروستا یدرصد خانوارها سهیو مقا یبررس
و دفع  یجمع آور یمشارکت نوجوانان، زباله را به روش بهداشت

مشارکت  ریاز تأث یتفاوت حاک لیو تحل هیکنند، تجز یم
 زباله بود.  یو دفع بهداشت یشاخص جمع آور رتقاءبر انوجوانان 

 تیریمد»پژوهشی با عنوان  [14](1417ترکاشوند و همکاران )
 سهیمقا: COVID-19 یریگ در طول همه یپسماند جامد شهر

 جیاگرچه نتاانجام دادند. « یفعل یها و دستورالعمل ها تیفعال نیب
در  یعموم یها ها و آموزش پروتکل وجود لینشان داد که به دل

پسماند  تیریمد انیمتصد یمنیمانند سالمت و ا ییها بخش
پسماند نسبت  تیریمد یها بود، اما برنامه بخش تیرضا تیوضع

نکرده است. عدم  یچندان رییکرونا تغ روسیو وعیبه قبل از ش
پسماند در عصر  تیریمد یبرا یو برنامه مل استیوجود س

توسط  شده نیتدو یها گرفتن دستورالعمل دهیناد و یریگ همه
 نیتدو ن،یها قابل مشاهده بود. بنابرا کشورها و سازمان ریسا
 یریگ در زمان همه یپسماند شهر تیریمد دیجد یها استیس

 است. یضرور
 ریتأث »مطالعه ای با عنوان  [1](1417و همکاران ) 0خانجا
ها،  پسماند جامد: چالش تیریبر مدکرونا  روسیو یریگ همه

 یندهایمقاله حاضر فرآانجام دادند. این « شرفتیها و پ فرصت
قرار  ی( موجود را مورد بررسSWMپسماند جامد ) تیریمد
 یریگ در طول همه SWMو دفع  هیتصف التیو بر تسه دهد یم

COVID 19 ها و اطالعات مورد استفاده در  داده .کند یم دیتاک

 یعلم قاتیمختلف از جمله تحق یکیالکترون مقاله از منابع نیا
 . شده است یچندگانه جمع آور

ها،  چالش»ای با عنوان  مطالعه [17](1414و همکاران ) 5شارما
جامد در  یها مؤثر زباله تیریمد یبرا ها یها و نوآور فرصت

 نیاانجام دادند . « COVID-19 یریگ طول و پس از همه
زباله جامد در طول  تیریبخش مد یرو شیپ یها مطالعه چالش

موجود  یپر کردن خالءها یبرا یاساس یها و فرصت یریگ همه
 . کند یرا برجسته م ستمیدر س

 یامدهایپ»با عنوان  پژوهشی [7](1414) 6کالکارنی و آنتاراما
: چالش ها یزباله جامد شهر تیریبر مد COVID-19 ریهمه گ

مطالعه  ،یعیطب شیآزما نیا انیدر مانجام دادند. « و فرصت ها
( را با MSW) یپسماند جامد شهر تیریمد یها وهیش یکنون
منتخب  یدر کشورها MSWو دفع  هیبر امکانات تصف دیتاک

 . کند یم یابیو در حال توسعه ارز افتهی توسعه
در  ،[11](1475و همکاران ) 1اسیدپژوهش  جیاساس نتا بر

و  یساختار یشهر ها، به رغم تمام تالش ها یرسم ریاقتصاد غ
 نیزباله، از مشهوش تر یجمع آور رد،یگ یکه صورت م ینهاد

 تیبه دو درصد از جمع بیکه قر ییهستند تا جا یمناظر شهر
 افتهی گریمشاغل مرتبط با آن هستند. طبق د ریشهر ها درگ

اقشار جامعه  نیپژوهش، زباله گردها از محروم تر نیا یها
در  یاساس یازهاین ریغذا، لباس و سا ید که در جستجوهستن
 کنند.  یو رو م ریروزمره شان، زباله ها را ز یزندگ

 یکه بر رو یقیتحق در[ 13]( 1470و همکارانش ) 0راشانتو
کار کردن با زباله بر  راتیانجام دادند، تأث یرفتگران آلمان

اعالم کرده  یقبل قاتیاز آنچه تحق دتریرا شد یمشکالت تنفس
و  یینایمشکالت ب یآمار باال نیبودند گزارش دادند آنها همچن

 .دندافراد را گزارش دا نیاز شغل ا یناش ییایبو
کودکان زباله گرد شهر  یبر رو یپژوهش در [10](1470) 1داماآ

 یکودکان، اجازه دسترس نیگرفت که ا جهینت ه،یجریکادونا در ن
هستند،  یادیز افتیقابل باز یپسماندها یکه دارا ییبه زباله ها

 ندارند. 
 یقایمطالعه خود در کشور آفر ، در[0](1477) 74و بالرو شنگ
در حال توسعه را  یدر کشورها یزباله گرد یاصل شهیر ،یجنوب

ه گردها در لمطالعه، هر چند زبا نیا جیدانند. طبق نتا یم یکاریب
قشر  نیاز ا یحیشوند، اما اطالعات صح یم دهید ادیجامعه ز

در مطالعه خود،  یاست. و یتوجه به آنها ضرور وجود ندارد و لذا
 فیافراد با خانواده ها و همکاران شان را توص نیارتباطات ا

شغل و شاغالن آن بر  نیمهم ا راتینموده و با توجه به تأث
 یرا اجبار نهیزم نیدولت در ا یها یگذار استیجامعه و س
 .دانسته است
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 یاقتصاد یبحران ها ریتأث یکه به منظور بررس یپژوهش جهینت
دست فروش ها، زباله جمع کن ها و  یرسم ریبر مشاغل غ
و  یجنوب یکایآمر ا،یآس ینقطه شهر 74در  یمشاغل خانگ

انجام شد، نشان داد متوسط درآمد خانواده افراد زباله گرد،  آفریقا
دالر در روز  دو یرسم ریاز سه گروه مشاغل غ یکیبه عنوان 

 نیا جیباشد. نتا ینفر م  1/0 زیاست و اندازه خانواده آنها ن
 شیافزاگروه ها در کنار  نیاز عدم ثبات در آمد ا یحاک قیتحق
 . [15]آنهاست یزندگ یها نهیهز

در مطالعات خود، ضمن  ،[11، 16](7114و  7101) 77دیفیور
 ریو غ یزباله به دو شیوه رسم یجمع آور یروش ها میتقس
 یرسم ریغ ینامناسب جمع آور یها وهی، مشاهداتش از شیرسم

 جادیا راتییتغ ینموده است. و هیارا ییایآس یزباله در کشورها
 یور رهبه کردیرو جادیشده در نحوه خروج زباله از شهر ها و ا

را  نیپیلیو ف لندیتا ،یاندونز ن،یهند، چ یدر کشورها یاقتصاد
بر  یالدیم 7104در دهه  یزباله گرد عیگسترش سر لیدو دل

 یفقیر و کودکان معرف یشمرده و اکثر زباله گردها را خانواده ها
که زباله  یامکانان جادیها و ا یورود شهردار شان،یکند. ا یم

 یشغل ها یپسماند، دارا افتیدفع و باز نهیگردها بتوانند در زم
 کرده است. شنهادیسالم تر شوند را پ

 

 تحقیقمدل مفهومی 
 گردها زباله و مهار  یجمع آورمتغیرهای پژوهش حاضر شامل 

 می باشد.  طیحفاظت وکنترل بهداشت محو همچنین 
مدل مفهومی تحقیق را می توان بر اساس شکل ذیل ترسیم 

 نمود. 
  

 
 مدل مفهومی تحقیق :7 شکل

 

  روش تحقیق
، هدف است 71از نوع کاربردیاین پژوهش از لحاظ هدف 

تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص 
است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی 

با استفاده از زمینه و بستر  تاین تحقیقادانش هدایت می شود. 
شناختى و معلوماتى که از طریق تحقیقات بنیادى فراهم شده 

سازى ابزارها،  بهینه هاى بشر و بهبود و براى رفع نیازمندى
 ارتقاى و آسایش و رفاهها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه  روش
در پژوهش  .دگیرن مى قرار استفاده مورد انسان زندگى سطح
 یبلکه آزمودن و بررس یست،ن یکشف علم یهدف اصل یکاربرد

 .دانش است دامکان کاربر

شامل دو این پژوهش در دسته پژوهش های آمیخته قرار دارد و 
بخش روش کیفی و روش کمی می باشد. روش تحقیق حاضر 

 است. یمایشی، توصیفی و پبر حسب نحوه گردآوری داده ها
 

 تحقیقجامعه آماری 
جامعه آماری پژوهش در مرحله پژوهش کیفی، شامل خبرگان و 
صاحبنظران حوزه بهداشت محیط بوده است. همچنین جامعه 

ی دالشهدایس کینیکلنان آماری  در روش کمی، شامل کارک
شهر کرج می باشد که بر اساس آخرین آمار به دست آمده  از 

 نفر می باشند.. 744رکز برابر با  آن م
 
 
 

و مهار زباله  یجمع آور

 گردها

کنترل اقدامات حفاظتی و 

 بهداشت محیط

جلوگیری از شیوع کرونا و 

 حفظ سالمت

 شناسانه داریپد یها شهیربررسی 

 یمعضل زباله گرد 

 یکنترل و سازمانده ینحوه 

 زباله گردها تیجمع

کنترل و  یمنابع مال نینحوه تام

 زباله گردها تیجمع یسازمانده

انجام شده یتیریاقدامات مد  

ترسیم وضعیت مطلوب 

 شهری  بدون زباله گردها

 ارائه راهکارهای بهداشتی
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 گیری روش نمونه حجم نمونه و
روش نمونه گیری در روش کیفی، شامل نمونه گیری گلوله 

درنمونه گیری گلوله برفی از اولین مشارکت  برفی می باشد.
کنندگان خواسته می شود تا با دیگران تماس و ارتباط برقرار 
کنند و آن ها را نیز در تحقیق مشارکت دهند. به این دلیل به 
این نوع نمونه گیری گلوله برفی می گویند که گلوله اولیه، گلوله 

نمونه گیری . کندبرفی های )افراد( دیگر را به خود جذب می 
گلوله برفی یکی از رویکردهای متداول در نمونه گیری متوالی یا 
متواتر است. این نوع نمونه گیری یک روش غیراحتمالی است 
که حالت انتخاب تصادفی نیز دارد. این روش زمانی مناسب 
است که اعضای یک گروه یا جامعه به راحتی قابل شناسایی 

ابتدا افرادی را شناسایی می کند نباشند. در این روش پژوهشگر 
و پس از دریافت اطالعات از آنها می خواهد که فرد یا افراد 

 برای همچنین روش دیگری را به وی معرفی کنند. این

 استفاده مورد نیز خاص زمینه یک در متخصص افراد شناسایی

 .گیرد  می قرار
با توجه به روش تحلیل داده های مرحله کیفی که با تکنیک 

نفر بوده است.   74دلفی انجام می شود، تعداد نمونه ها برابر با 
خصوص تعداد نمونه های پانل مورد نظر برای گروه دلفی  در

اصوالً، سازوکار مشخصی برای شناسایی تعداد افراد یا تعداد پانل 
جود ندارد. اگرچه در مورد مورد نظر در هر مطالعه فردی و

ترکیب و حجم پنل تکنیک دلفی اختالف نظر وجود دارد، اما می 
توان یک الگوی قالب را تشخیص داد. حجم پنل ممکن است 
بر اساس موضوعات تحت پوشش، ماهیت دیدگاه های مختلف 

رچند که در مقاالت تعداد ه. هزینه و و زمان موجود متغیر باشدو 
نفر نیز گزارش نموده اند،  1444تا بیشتر از  74اعضای پنل را 

تا  74نفر و اکثرا ً  54اما تعداد شرکت کنندگان معموالً کمتر از 
نفر بوده است . لذا تعداد نمونه های این بخش بر اساس  14

 نفر بوده است. 74معیارهای انتخاب نمونه برابر با 
نفر از   5وش نمونه گیری گلوله برفی، ابتدا تعداد بر  اساس ر

و  متخصصین  شامل اعضای هیات علمی دانشگاه، و مدیران 
به عنوان پنل دلفی انتخاب  حوزه بهداشت محیطکارشناسان 

شدند از آنان درخواست شد که جهت پویایی کار و زایش ایده در 
خصص، صورتی که افرادی را می شناسند که از لحاظ تجربه، ت

ارتباطات و داشتن وقت توانایی شرکت در این گروه را داشته 
باشند معرفی نمایند. تعدادی از صاحبنظران معرفی شده توسط 
آنها قبالً توسط پژوهشگر شناسایی ، برخی نیز به دلیل ذیق 
وقت از همکاری با پژوهش عذر خواسته و تعدادی هم به پنل 

نفر   74اد عضو پنل خبرگان خبرگان اضافه و در نهایت تعداد افر
نفر از اعضای نمونه  74های تعداد  تعیین شد.  ترکیب و ویژگی

نفر  1، نفر دارای تحصیالت دکترا  6به شرح ذیل است: 
 دارای تحصیالت کارشناسی ارشد. نفر  1دانشجوی دکترا و 

روش نمونه گیری در مرحله کمی به صورت در دسترس می 
بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه تعداد نمونه ها باشد و 

  کوکران به شرح ذیل می باشد:

 
04 N= جامعه  تعداد افراد 
16/ 7z= درجه اطمینان یا دقت احتمال مطلوب  
5/4=p  نسبت صفت موجود در جامعه 
5/4= q نسبت افراد فاقد صفت موجود در جامعه 

45/4= d درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول 
نفر به عنوان حجم نمونه در نظر  04به فرمول، تعداد با توجه 

 .گرفته شده است
 

 آوری اطالعاتجمع  ابزار
گرفته دو روش صورت  به یق،تحق یناطالعات در ا یجمع آور

 است.
 یشینهو پ یاتادب یبررس ی: برای( اطالعات کتابخانه االف
 استفاده شده است. یاز روش کتابخانه ا یقتحق
های موردنیاز در  ( پرسشنامه : به منظور گردآوری دادهب

پرسشنامه های محقق ساخته گیری متغیرهای پژوهش، از  اندازه
 استفاده شده است.  

ابزار جمع آوری اطالعات شامل چک لیست ها ، اسناد و منابع 
روش های کنترل و جمع علمی پایگاه های اطالعاتی در زمینه 

آوری زباله گردها و تاثیر آن بر بهداشت محیط و جلوگیری از 
باشد.در مرحله بعدی، مصاحبه با پنل خبرگان از می شیوع کرونا 

حاصله جهت  جینتا .طریق ارائه سواالت بازپاسخ انجام می شود
که از  ییمرحله داده ها نیشد در ا یابیاعتبار  یریپذ میتعم
نرم افزار  ی¬لهیشد، به وس ینامه ها جمع آورپرسش قیطر

SPSS    قرارگرفت. لیمورد تحل 15نسخه 
 

 داده ها لیو تحل هیتجز
در بخش کیفی، آمار توصیفی و استنباطی مربوط به گروه 
خبرگان مورد بررسی قرار گرفته است. در آمار توصیفی اطالعات 
جمعیت شناختی نمونه های تحقیق بررسی شد و در آمار 

 قیگروه خبرگان تحقاستنباطی تکنیک دلفی به کار گرفته شد.
ی ، بیشترین تعداد شناخت تیجمع فینفر بودند که توص 74شامل 
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سال و مدرک تحصیلی دکترا  55تا  06نمونه ها در گروه سنی 
 بوده اند. 

کاهش انحراف معیار، با توجه به افزایش تدریجی ضریب توافق، 
عدم حذف مولفه ها و همچنین، وجود مولفه ها با میانگین باال، 

ن درجه توافق به سطح مطلوب، این روند به منزله رسیدن رسید
به درجه اشباع تلقی شده و بر این اساس از ادامه روند دلفی 

صرفنظر شد. لذا مولفه های انتخاب شده به عنوان مولفه های 
نهایی انتخاب گردید. جدول زیر،  مولفه های نهایی پس از سه 

 .دور به کارگیری روش دلفی را نشان می دهد
 
 

 
 مربوط به هر یک از سواالت پس از دور سوم دلفیمولفه های  :7 جدول

 مولفه ها ابعاد

معضل زباله  یها یشهر
 یگرد

 یینپا ، حساسیتپسماند یفضع ، بیکاری، مدیریتخانواده یدادن فرد حام یی، ازدستبه گدا یلتما ، عدمفقر
گسترده اتباع  ی، حضوردولت ینبرخورد مامور ی، عدممنع اجتماع ی، نبوددولت یها یتحما ی، اعتیاد، عدماجتماع
 ی، فقدانفرهنگ ساز یالت پایین، عدمتحصی، احساس تعلق اجتماع ، عدمگاراژها یپنهان یتِو فعال ی، موقعیتخارج
 یبه سودمند ی، عدم باورناکاف ، آموزشخانواده یتحما

کنترل و  ی نحوه
زباله  یتجمع یسازمانده

 گردها

 ینیب ، پیشمرتبط ینهادها یقدار کردن زباله گردها از طر ، شناسهبانک اطالعات زباله گردها یلو تشک شناسایی
آموزش  یگروه ها ، تشکیل یانتظام یرو غ یانتظام یدستگاه ها ، همکاریاسکان زباله گردها یبرا یژهو یمکان ها

 یدهد

 یمنابع مال ینتام نحوه
 یکنترل و سازمانده

 زباله گردها یتجمع

و  یبودجه شهردار یاز سرانه  یدرصد ، اختصاصانسان دوستانه یردولتیغ یثمن ها و انجمن ها یتاستفاده از ظرف
 ی، طرحعوارض ساالنه خدمات شهر یتبا یشهردار یها یافتیاز در یدرصد ، اختصاصمرتبط یسازمان ها یرسا

 در قانون بودجه کشور ینیب یشدر مجلس و پ

انجام  یریتیمد اقدامات
 شده

از  ، دعوتمناسب به شهروندان یدر جهت ارائه خدمات شهر ی، تالشمددکاران اجتماع یتاستفاده از ظرف
 یبرا یهاول یرمجاز، اقداماتاز تردد اتباع غ یریمرزها و جلوگ ، کنترلپسماند یاصول یریتمد یکارشناسان برا

در جهت جلب  ، تالشپسماندها یلتبد ینوآورانه برا یاز روش ها ، حمایتزباله گردها یو سامانده ییشناسا
 یو علم یپژوهش یها یتفعال ی، انجامآموزش یمحتوا یدو تول یفرهنگ ساز، طرح یمشارکت شهروندان در اجرا

 یبا حضور گروه ها ییجشنواره ها ، برپاییو آشنا کردن مردم با آن یافتیاز مواد باز ییها یشگاهنما ، برپاییمرتبط
 یدولت ینهادها یدر برخ یآموزش یکارگاه ها برگزارییشی، نما

  یمطلوب شهر وضعیت
 بدون زباله گردها

به  یخدمت رسان ین، بهبودبهتر مسئول ، پاسخگوییمنظره شهر یماری، بهبودب یوععدم ش، بهداشت مناسب
 مناسب یشهر ی، مدیریتمناسب شهر یزیر ، برنامهبهتر پسماند ، مدیریتشهروندان

 یتمستمر بر فعال ، نظارتبه زباله گردها یشگیرانهپ یها ، آموزشزباله ها یکتفک یارائه امکانات به خانواده ها برا یبهداشت راهکارهای
که از  ییشده با کاال یکمواد تفک ، تعویضپسماندها یلتبد ینوآورانه برا یاز روش ها ی، حمایتشهردار یمانکارانپ

 ، بکارگیریزباله ها یدر کنار مخازن جمع آور یکدادن مخازن مخصوص تفک قرار ،شود یم یدتول یافتیمواد باز
 یخصوص یشرکت ها یتاز ظرف ، استفادهزباله ها یدر جمع آور یننو یزاتتجه

 
 

در بخش کمی پس از استخراج مولفه های مربوط به هر یک از 
ای با گویه های سواالت، از سوی گروه خبرگان، پرسشنامه

پرسشی در اختیار نمونه های مرحله کمی که شامل کارکنان 
کلینیک سیدالشهدا بود، قرار گرفت تا قابلیت تعمیم پذیری پاسخ 
ها در نمونه های آماری بزرگتر آزمون شود. در این بخش به 
توصیف جمعیت شناختی نمونه ها مانند وضعیت تاهل، گروه 

ئر این ها پرداخته شده است.  سنی و میزان تحصیالت نمونه
بخش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های حاصل از 
پرسشنامه ها انجام شد. اطالعات پرسشنامه پس ازکدگذاری 

شد. آمار توصیفی بر اساس داده های  SPSS24وارد نرم افزار 

جمعیت شناختی و شاخص های مرکزی و پراکندگی انجام شد. 
ی جهت آزمون فرضیه های تحقیق با همچنین آمار استنباط

استفاده از آزمون های آماری انجام شد. بنابراین مرحله کمی در 
 دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تدوین شد. 

، مردان  تیبر اساس جنس ینمونه آمار یشناخت تیجمع فیتوص
 در پژوهش حاضر داشتند. یشتریب ینسبت به زنان، فراوان

، یبر اساس گروه سن ینمونه آمار یشناخت تیجمع فیتوص
و نمونه  یفراوان نیشتریسال ب 04تا  37 ینمونه ها با گروه سن

را داشته اند.  یفراوان نیکمترسال،  54 یباال یبا گروه سن یها
، التیبر اساس تحص ینمونه آمار یشناخت تیجمع فیتوص
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و نمونه ها با  یفراوان نیشتریب سانسیل التینمونه ها با تحص
 را داشته اند. یفراوان نیتر،کمتر نییو پا پلمید التیتحص
، بر اساس سابقه کار ینمونه آمار یشناخت تیجمع فیتوص

 نیسال و کمتر ،کمتر 5و نمونه ها با سابقه کار  یفراوان نیشتریب
 انسیو وار اریانحراف مع ن،یانگیم را داشته اند. یفراوان

نظرات  نیانگیتوان گفت م یم، پرسشنامه یاصل یرهایمتغ
معضل زباله  یها شهیر» در خصوص شاخص انیپاسخگو

شاخص ها بوده است.  ریاز سا شتری( ب35/0 نیانگی)با م «یگرد
زباله  تیجمع یکنترل و سازمانده ینحوه  نیانگیم نیهمچن

 بوده است. رهایمتغ ری(کمتر از سا16/3 نیانگیگردها )با م
 

 تحقیق یافته های
یافته های تحقیق به ترتیب سواالت تحقیق این نتیجه را نشان 
می دهد از میان مولفه ها، بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به 

بوده « بیکاری» و « مدیریت ضعیف پسماند»، «فقر»مولفه های 
 بیبه ترت نیانگیم نیشتریمولفه ها، ب انیاز ماست.همچنین 

 ریو غ یانتظام یدستگاه ها یهمکار»  یمربوط به مولفه ها
اسکان زباله  یبرا ژهیو یمکان ها ینیب شیپ» ، « یانتظام

 ینهادها قیشناسه دار کردن زباله گردها از طر» و «  گردها 
به  نیانگیم نیشتریمولفه ها، ب انیاز م بوده است.« مرتبط 

ثمن ها و  تیاستفاده از ظرف»  یمربوط به مولفه ها بیترت
از  یاختصاص درصد» ، «انسان دوستانه  یردولتیغ یانجمن ها

و «  یعوارض ساالنه خدمات شهر تیبا یشهردار یها یافتیدر
بوده « در قانون بودجه کشور  ینیب شیطرح در مجلس و پ» 

مربوط به  بیبه ترت نیانگیم نیشتریمولفه ها، ب انیاز م است.
«  یماریب وعیعدم ش» ، «شهر استفا بهبود منظره »  یمولفه ها

از میان  بوده است.« به شهروندان  یبهبود خدمت رسان» و 
 »مولفه ها، بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به مولفه های 

از کارشناسان  دعوت »، «یمددکاران اجتماع تیاستفاده از ظرف
با  ییجشنواره ها ییبرپا» و «  پسماند یاصول تیریمد یبرا

مولفه ها،  انیاز مبوده است. « یشینما یحضور گروه ها
ارائه امکانات »  یمربوط به مولفه ها بیبه ترت نیانگیم نیشتریب

 رانهیشگیپ یآموزش ها» ، «زباله ها  کیتفک یبه خانواده ها برا
 لیتبد ینوآورانه برا یاز روش ها تیحما» و « به زباله گردها 

 بوده است.« پسماندها 
 

 نتیجه گیری
، خود هستنداینکه انسان ها کنش گران فعال زندگی  توجه بهبا 

کوچک ترین مسائل فرد  اما ساختارهای زندگی اجتماعی در
 تأثیر می گذارد و می تواند زمینه هایی را فراهم آورد که جریان

زندگی فرد را از حالت متعارف خارج کند و یا می تواند با ایجاد 

دوباره به زندگی برگرداند. زباله گردی  فرد راموقعیت های جدید 
زباله گردهاست و  راهی برای کسب درآمد و تأمین معاش برای

انتخاب زباله گردی معلول زمینه های اجتماعی اقتصادی است 
 شهیر.نتایج پژوهش نشان داد که در آن قرار گرفته است که فرد

 ،ییبه گدا لیفقر، عدم تمای عبارتند از : معضل زباله گرد یها
 فیضع تیریمد ،یکاریخانواده، ب یازدست دادن فرد حام

 یها تیعدم حما اد،یاعت ،یاجتماع نییپا تیپسماند، حساس
حضور  ،یدولت نیعدم برخورد مامور ،ینبود منع اجتماع ،یدولت

گاراژها، عدم  یپنهان تِیو فعال تیموقع ،یگسترده اتباع خارج
 ،یعدم فرهنگ ساز ن،ییپا التیتحص ،یاحساس تعلق اجتماع

ی. عدم باور به سودمند ،یخانواده، آموزش ناکاف تیفقدان حما
یکی دیگر از یافته های پژوهش نشان داد که شاخصه های مهم 

شهر  یزباله گردها تیجمع یکنترل و سازمانده ینحوه در 
بانک اطالعات زباله  لیو تشک ییشناساعبارتند از :  کرج 

مرتبط،  ینهادها قیزباله گردها از طر گردها، شناسه دار کردن
 یاسکان زباله گردها، همکار یبرا ژهیو یمکان ها ینیب شیپ

 یگروه ها لی، تشک یانتظام ریو غ یانتظام یدستگاه ها
. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، روش های دهیآموزش د

 زباله گردها تیجمع یکنترل و سازمانده یمنابع مال نیتام
 یردولتیغ یثمن ها و انجمن ها تیاستفاده از ظرفعبارتند از : 

 یبودجه شهردار یاز سرانه  یانسان دوستانه، اختصاص درصد
 یها یافتیاز در یمرتبط، اختصاص درصد یسازمان ها ریو سا

طرح در مجلس  ،یعوارض ساالنه خدمات شهر تیبا یشهردار
 رسیم وضعیت. در خصوص تدر قانون بودجه کشور ینیب شیو پ

شاخص های اساسی عبارت  بدون زباله گردها  یمطلوب شهر
بهبود منظره  ،یماریب وعیبهداشت مناسب، عدم شبودند از : 

به  یبهبود خدمت رسان ن،یبهتر مسئول ییشهر، پاسخگو
 ،یمناسب شهر یزیبهتر پسماند، برنامه ر تیریشهروندان، مد

 پژوهش نشان داد یها افته. همچنین یمناسب یشهر تیریمد
انجام شده عبارت بودند از : استفاده از  یتیریاقدامات مد که

 یتالش در جهت ارائه خدمات شهر ،یمددکاران اجتماع تیظرف
 یاصول تیریمد یمناسب به شهروندان، دعوت از کارشناسان برا

اقدامات  رمجاز،یاز تردد اتباع غ یریپسماند، کنترل مرزها و جلوگ
از روش  تیزباله گردها، حما یو سامانده ییشناسا یراب هیاول
پسماندها، تالش در جهت جلب  لیتبد ینوآورانه برا یها

 دیو تول یطرح، فرهنگ ساز یمشارکت شهروندان در اجرا
مرتبط،  یو علم یپژوهش یها تیانجام فعال ،یآموزش یمحتوا

آن،  باو آشنا کردن مردم  یافتیاز مواد باز ییها شگاهینما ییبرپا
 یبرگزار ،یشینما یبا حضور گروه ها ییجشنواره ها ییبرپا

ی و در پایان یافته دولت ینهادها یدر برخ یآموزش یکارگاه ها
کاهش اثرات  یبرا ی بهداشتیراهکارهاهای پژوهش نشان داد 
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کرونا  روسیو وعیزباله گردها در جهت ش یو خطرات بهداشت
زباله  کیتفک یخانواده ها براارائه امکانات به عبارت بودند از : 

به زباله گردها، نظارت مستمر بر  رانهیشگیپ یها، آموزش ها
 ینوآورانه برا یاز روش ها تیحما ،یشهردار مانکارانیپ تیفعال
که از مواد  ییشده با کاال کیمواد تفک ضیپسماندها، تعو لیتبد
در  کیتفک خصوصشود، قرار دادن مخازن م یم دیتول یافتیباز
در  نینو زاتیتجه یریزباله ها، بکارگ یر مخازن جمع آورکنا

 ی. خصوص یشرکت ها تیزباله ها، استفاده از ظرف یجمع آور
 

 پیشنهادات تحقیق  

 پیشنهادات آتی
تحقیق حاضر به بررسی موضوع از دیدگاه تعداد ده نفر از  -

صاحبنظران و پرسنل کلینیک سیدالشهدا پرداخته است، جهت 
افزایش قابلیت تعمیم پذیری نتایج، می توان پژوهش را با نمونه 

 های بیشتری در محدوده های دیگر نیز انجام داد. 
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی عوامل موثر زباله  -

گردی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد 
 بررسی قرار گیرد. 

 

 پیشنهادات تحقیق
با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان با برنامه ریزی  -

مناسب، شناسایی نحوه ی کنترل و سازماندهی زباله گردها و 
مات مناسب مدیریتی، وضعیت مناسبی را برای زیستگاه اقدا

شهری ایجاد نمود. در این راستا کارگیری راهکارهایی که در این 
 یارائه امکانات به خانواده ها برا پژوهش اشاره شد )نظیر

 و به زباله گردها  رانهیشگیپ یآموزش ها، زباله ها  کیتفک
و .. ( می   پسماندها لیتبد ینوآورانه برا یاز روش ها تیحما

تواند در جلوگیری از بیمارهای ها و خطرات بهداشتی مانند 
 بیماری کرونا جلوگیری کند.

پیشنهاد می شود مسئولین مختلف نهادهای دولتی نظیر  -
سازمان بهزیستی، معاونت های اجتماعی قوه قضائیه و نیروی 

برنامه انتظامی، شهرداری و امثالهم با هم افزایی ، همفکری و 
ریزی مناسب در جهت کنترل و سازماندهی مناسب زباله گردها 

 بیش از پیش تالش نمایند. 
توصیه می شود از ظرفیت  سازمان های غیردولتی و جنبش  -

های اجتماعی که اهداف انسان دوستانه ای در جهت کمک به 
 کودکان کار  دارند، بیش از پیش بهره گرفته شود. 
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