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 چکیده
و  مدیریت راهبردی جز راهیآن  تحققبرای  و گرددوب میترین محورهای توسعه پایدار محسامروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری

های سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز بندی استراتژیاولویتتدوین و ، هدف این پژوهش .ندارد وجود های مناسبتدوین استراتژی
ابتدا ، ایدر این مدل چهار مرحلهی استفاده شد. جامع تدوین استراتژاز مدل ، هابندی استراتژیاولویتاست. بدین منظور برای تدوین و 

و به  و پِست های کافگذار بر آن با استفاده از مدلتاثیرسازمان مدیریت پسماند شناسایی و بعد عوامل داخلی و خارجی مهم و  ماموریت
تشکیل و با استفاده از ماتریس  سوات ماتریس، هاآوردن استراتژی به دستکمک روش دلفی در دو دور استخراج گردید. پس از آن برای 

های مناسب سازمان با استفاده از تکنیک بندی استراتژیداخلی و خارجی موقعیت سازمان مدیریت پسماند مشخص شد. در پایان نیز اولویت
مهمترین استراتژی  و می استتهاج -های سازمان مدیریت پسماند رقابتیگیری استراتژیانجام گرفت. نتایج نشان داد که جهت تری الکتر
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 سرآغاز

امروزه در محیطی به مراتب ، هاها و سازمانشرکت فعالیت
هایی که نتوانند در شود و سازمانتر از گذشته انجام میپیچیده

گذار محیطی از خود واکنش درست و تاثیرمقابل تغییرات متعدد و 
موقع نشان دهند دچار انفعال شده و امیدی به بقای خود ه ب

حیط خارجی، گذار متاثیراهند داشت. عالوه بر عوامل مهم و نخو
ها نیز نقشی تعیین کننده در ت سازمانمجموعه نقاط ضعف و قو

دوام و بقای فعالیت آنها دارد )طرح مدیریت ساختار استراتژیک 
(. با گسترش شهرنشینی و 1319، سازمان بازیافت و تبدیل مواد

می که بخش اعظم یکی از موضوعات مه، افزایش جمعیت
ها را به خود اختصاص داده فعالیت مدیران شهری در شهرداری

باشد موضوع مدیریت بهینه پسماندهای تولیدی می، است
رویه و توسعه بی عالوه بر این با(. 1310، )ویسیلیند و همکاران

غلط بودن الگوی رایج ، افزایش مهاجرت، غیراصولی شهری
استفاده از کاالها و ، لیغات مختلفافزایش تب، مصرف شهروندان

تنوع روزافزون ، های گروهیمحصوالت گوناگون از طریق رسانه
های شکلی که بندیانواع محصوالت و کاالها به ویژه بسته

، کنداندازی میاز حالت ناملموس به شکل محسوسی چشم تقریبا
و نژاد جامد روند صعودی داشته است )محرم زایدتولید مواد 

توان گفت که موضوع پسماندها در بنابراین می (.1311، تهرانی
و مشکالت زندگی کنونی است و در  مسایلحال حاضر یکی از 

، ای برخورد نشودصورتی که با آن به صورت هدفمند و برنامه
 ا برای تمامی موجودات زنده خصوصازندگی و ادامه حیات ر

بنابراین برای مدیریت ها با مشکل مواجه خواهد ساخت. انسان
ای جز ترسیم نقشه راه و صحیح و اصولی و غلبه بر مشکل چاره

اهمیت این موضوع به حدی است که  تهیه طرح و برنامه ندارد.
در راستای تحقق اصل پنجاه قانون اساسی با هدف حفظ 

در  1313دها در سال  کشور قانون مدیریت پسمان زیستمحیط
صره به تصویب مجلس و شورای بیست و سه ماده و نه تب

به طوری که نظارت و حسن اجرای این قانون بر  نگهبان رسید
 کشور گذاشته شد. زیستمحیطعهده سازمان حفاظت 

های ها و سازمانشرکت، با توجه به تغییرات بسیار شدید محیطی
ریزی بلندمدتی هستند که نه تنها آنها را امروزی ناگزیر به برنامه

شان یاری رساند بلکه بتواند در های روزمرهفعالیتدر انجام 
رو تهدیدات پیش، تعامل با محیط خارجی دور و نزدیک سازمان

را حدس زده و در خصوص مقابله با آنها به منظور استفاده بهینه 

راهکارهای اجرایی مفیدی ، های شناخته شده موجوداز فرصت
های اخیر توجه در سال(. 1310، )اعرابی و دهقان .نمایدارایه 

به عمل آمده و تنها ، ریزی استراتژیکروزافزونی نسبت به برنامه
گیری از این شیوه در بهره، راه اثربخشی و کارآمدی مدیران

با (. 1315، است. )مبینی و همکارانوجو شدهریزی جستبرنامه
های استراتژیک به طور یکسان گاه تمامی گزینههیچاین حال 

زیرا از ، های سازمان قرار نخواهد گرفتمورد توجه استراتژیست
های مناسب و ای از استراتژیباید مجموعه، های عملیمیان راه

های مناسب قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند؛ انتخاب استراتژی
ای دشوار است زیرا باید ابعاد و معیارهای زیادی را به طور وظیفه

در (. 1310، ها لحاظ نمود )دیویداب استراتژیهمزمان در انتخ
های چندگانه که گیری با شاخصهای تصمیمروشاین شرایط 

های چندگانه و حتی گیری با حضور شاخصبه فرآیند تصمیم
با حضور انواع  قادرند بهترین حالت را، پردازندمتضاد می

. از (1311 ،تصمیم در نظر گیرند )اصغرپورمساله ها برای شاخص
تصمیم شامل چندین مساله سوی دیگر هنگامی که یک 

، ها و نظراتگیرنده با تمایالت متفاوت )ناشی از ایدهتصمیم
تصمیم نهایی ، های سازمانی آنها( باشداهداف و نقش، هاارزش

های های افراد است و همین ایدهنتیجه تعامل تمایالت و برتری
ای که از گیری به گونهفرآیند تصمیم متفاوت بر تغییر و تحول

 ( ,Leyva & Fern&ezگذاردمی تاثیر، ابتدا مدنظر نبوده

محققان در این پژوهش با توجه به نگرش  ،بنابراین .2003)
استراتژیک در تمامی جوانب و همچنین با توجه به نقاط قوّت و 

ماموریت ها و تهدیدها و با عنایت به اهداف و ضعف و فرصت
هایی جهت نیل به اهداف به بررسی استراتژی، های سازمان

برای این منظور مدیریت پسماند شهرداری شیراز به  پردازند.می
، این سازمانزیرا  عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب گردید

به عنوان اولین ارگان تخصصی مدیریت پسماندها در کشور به 
عناصر موظف و امور پشتیبانی  در زمینه اجرای کلیه، صورت واحد

از وظایف اصلی این سازمان  فعالیت می نماید؛ مدیریت پسماندها
ریزی امور مربوط به طراحی و برنامه، نظارت، توان به مدیریتمی

، بازیافت، حمل و نقل، آوریجمع، سازی موقتذخیره، تولید
 و ای عادی با رویکرد تفکیک از مبداپردازش و دفع پسمانده

تنظیف شهر و تالش در جهت بهینه سازی و کمینه سازی تولید 
پسماندها از طریق آموزش و اطالع رسانی و بهینه سازی با توجه 
خاص به نظر خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان اشاره نمود. 



 009 ...  تریالکتر  ریت پسماند با استفاده ازهای مدیبندی استراتژیاولویتتدوین و 

(. بر 1302، )سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
د شهرداری شیراز اساس اعالم رسمی سازمان مدیریت پسمان

، کارتن و مقوا، تن کاغذ 09روزانه بیش از هزار تن پسماند شامل 
تن انواع  13تن انواع شیشه و  25، تن انواع پالستیک 139

فلزات تولید می شود به طوری که عملیات تفکیک در مبدأ با 
ایستگاه ثابت بازیافت در سطح مناطق یازده گانه  51استقرار 

با توجه به ابعاد وسیع و گستره  د.گیرشیراز صورت می
ضرورت ترسیم نقشه راه و تهیه طرح و ، های سازمانفعالیت

هدف این بر این اساس  شده است.برنامه بیش از پیش نمایان 
 االت زیر خواهد بود: وتحقیق پاسخ به س

 هایی از نظر شرایط بیرونی سازمان چه تهدیدها و فرصت
 د دارد؟ برای سازمان مدیریت پسماند وجو

 ای در سازمان مدیریت پسماند چه نقاط ضعف و قوت عمده
 وجود دارد؟ 

 با توجه به  سازمان مدیریت پسماند و موقعیت هااستراتژی
 تحلیل محیط داخلی و خارجی چیست؟

 های سازمان مدیریت پسماند بر حسب اولویت استراتژی
 چگونه است؟

 
 پیشینه نظری و ادبیات تحقیق

 ندمدیریت پسما 

های انسانی است و بر اساس پسماند محصول جانبی فعالیت
عبارتست از موادی اجتناب ناپذیر ناشی  OECDتعریف سازمان 

های انسانی که در حال حاضر و در آینده نزدیک نیازی از فعالیت
به آن نیست و پردازش یا دفع آن ضروری نیست. پسماند از چند 

، گاز(، مایع، ز نظر فیزیکی )جامدتواند دسته بندی شود: امنظر می
از نظر مواد ، مواد غذایی و ...(، بندیاز نظر کاربرد اصلی )بسته

، های فیزیکی )سوختنیاز نظر ویژگی، کاغذ و ...(، )شیشه
، تجاری، )خانگی از نظر منشا، کمپوست شدنی(، بازیافتنی

سماند خطر(. به پبی، کشاورزی و ...( و یا میزان ایمنی )خطرناک
شود که خانگی و تجاری در مجموع پسماند شهری گفته می

شود. )نورپور و کمتر از ده درصد کل جریان پسماند را شامل می
مدیریت پسماندها به عنوان یکی از ارکان مهم  (1302، همکاران

باشد که با تصویب قانون مدیریت پسماندها در توسعه پایدار می
ها بوده و یاری از نهادها و دستگاهمورد توجه بس 1313در سال 

اک حاصل از های زیادی برای جلوگیری از آلودگی آب و ختالش
 اشتباه پسماندها در حال انجام است مدیریت ناصحیح و بعضا

(. از نظر تاریخی مهمترین ضرورت 1311، )عسگری و ترابی
مدیریت پسماند سالمت و ایمنی بوده است اما در جوامع امروزی 

استفاده مجدد و بازده اقتصادی از ، یزیستمحیطداری پای
ها مهمترین پسماندها مطرح هستند. در چارچوب این ضرورت

، : حفظ منابع طبیعیاهمیت مدیریت پسماند عبارتند از دالیل
اتخاذ رویکرد یکپارچه و جامع زیست، محیطجلوگیری از آلودگی 

دهی نظام مالی ریزی و سامانبرنامه، کاهش پسماند تولیدی
 (1302، مختلف مدیریت پسماند. )نورپور و همکاران

 

 مدل جامع تدوین استراتژی 

نماید میارایه هایی را مدل جامع تدوین استراتژی ابزارها و روش
های گوناگون مناسب است و به ها در اندازهکه برای انواع سازمان

ارزیابی و ، ناساییها را شکند استراتژیها کمک میاستراتژیست
این چارچوب دارای (. 1313، )بامبرگر و مشولمگزینش کنند. 

 چهار مرحله اصلی است که عبارتند از:
سازمان تهیه  ماموریتمرحله شروع: در این مرحله بیانیه  .1

یک سازمان نشان دهنده علّت و فلسفه  ماموریتشود. می
ی برای و به عنوان دستورالعملباشد وجودی آن سازمان می
  .گیردتدوین استراتژی قرار می

مرحله ورودی: این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل  .2
داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی است. برای تعیین 

گذار بر سازمان در محیط خارجی تاثیرترین عناصر مهم
ثر داخلی وبرای تعیین عوامل مو  پِست توان از الگویمی
 چارچوب عمومی ارزیابی )کاف( استفاده کرد. توان از مدلمی

مرحله تطبیق و مقایسه: در این مرحله عوامل اصلی داخلی  .3
ها و ها( و عوامل اصلی خارجی )فرصتها و ضعف)قوّت

با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس سوات و ، تهدیدها(
شوند تا تطبیق داده می، ماتریس داخلی و خارجی

  .شناسایی شوند هااستراتژی

 مرحله با استفاده از تکنیک الکترگیری: در این مرحله تصمیم .0
گیری با معیارهای های تصمیمکه یکی از روش، تری

های شناسایی شده در مرحله استراتژی، چندگانه است
مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و جذابیت نسبی ، تطبیق

دهنده چارچوب جامع ( نشان1شود. جدول )آنها تعیین می
 باشد:تدوین استراتژی می
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  ( چارچوب جامع تدوین استراتژی1جدول )

 (1331)منبع: دیوید، 

 مرحله شروع
 ماموریتو تهیه بیانیه  ماموریتتعیین 

 سازمان

 مرحله ورودی
 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 مرحله تطبیق و مقایسه
 واتماتریس س

 ماتریس داخلی و خارجی

 تریتکنیک الکتر  گیریمرحله تصمیم

 

  الگوی پِست(PEST) 

این الگو بر مبنای تحلیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
تکنولوژیک استوار گردیده است و چارچوبی از عوامل کالن 

روند به تصویر محیطی را که در ارزیابی محیطی به کار می
ای است که در ی پست تلخیصی از چهار حوزهالگو. کشدمی

 .وکار مورد استفاده قرار داده استبندی خود از محیط کسبطبقه
پردازد در تعیین شناخت محیطی که سازمان در آن به فعالیت می

سازی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. ها و پیادهاستراتژی
و تهدیدهای خارجی  هاشناختی که منجر به شناسایی فرصت

بسزایی خواهد  تاثیرها بر موفقیت سازمان، سازمان خواهد شد
مهمترین متغیرهای محیط  «پِست»داشت. در تحلیل به روش 

 گذارند عبارتند از:می تاثیرهای سازمان خارجی که بر فعالیت
 قانونی و سیاسی، دولتی مسایل (Political) 

 اقتصادی مسایل (Economic) 

 اجتماعی و فرهنگی مسایل تحلیل (Sociological) 

 تکنولوژیکی مسایل (Technological) 

به وجود آمده  «پِست»تحلیل ، که از حروف ابتدای این فاکتورها
 (.1310، است )لشکربلوکی

 

 )مدل چارچوب عمومی ارزیابی)کاف CAF 

ها و مدل، مدل چارچوب عمومی ارزیابی با استفاده از مفاهیم
رتری اروپا به وجود آمد و از سوی مدل تعالی اروپا تجارب مدل ب

(. این مدل 1302، شد. )رضوانی و همکارانارایه  (1)ام(ایی)ایی
شامل نه معیار ارزیابی است که چارچوبی منطقی و کلی را 

آورد که ارزیابی از تمام دهد و این امکان را فراهم میتشکیل می
لکرد سازمان انجام گیرد. پنج های مرتبط با عماقدامات و فعالیت

مدیریت ، مشی و استراتژیخط، مدیریت ارشد )رهبری(، معیار
و مدیریت فرآیند برای ، (2)ها و فشارهاشراکت، منابع انسانی

شود که ارزیابی عملکرد و اجزا توانمندسازها استفاده می
دهد تا به نتایج دهنده اقداماتی است که سازمان انجام مینشان

ی نتایج مربوط به ری دست یابد. چهار معیار دیگر یعنبرت
به ، نتایج جامعه و دستیابی به هدف، نتایج کارکنان، شهروندان

شود )یعقوبی طور مستقیم برای ارزیابی نتایج سازمان استفاده می
 (.1315، و علیزاده

 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی 

ها و تهدیدها و فرصت، خلیماتریس ارزیابی عوامل خارجی و دا
، نمایندنقاط قوّت و ضعف اصلی سازمان را تدوین و ارزیابی می

هایی همچنین برای شناسایی و ارزیابی روابط بین این واحدها راه
توان با طی پنج مرحله به شرح زیر ماتریس دهند که میمیارایه 

عوامل ارزیابی عوامل خارجی و داخلی را تهیه کرد. )ماتریس 
 شود.(داخلی نیز به همین ترتیب تشکیل می

عامل که در  29تا  19بین ، پس از بررسی عوامل خارجی .1
برگیرنده عواملی است که موجب فرصت است و یا سازمان 

 شود. دهد فهرست میرا مورد تهدید قرار می

این  ای کهشود به گونهبه این عوامل وزن یا ضریب داده می .2
)بسیار مهم( باشند. ضریب  1اهمیت( تا صفر )بیها از ضریب

نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل )از نظر موفق بودن 
ها باشد. مجموع این ضریبسازمان در فعالیت مربوطه( می

 بشود. 1باید 

 0تا  1شود رتبه به هریک از عواملی که موجب موفقیت می .3
میزان اثربخشی ای که این عدد بیانگر شود به گونهداده می

های کنونی شرکت در نشان دادن واکنش نسبت استراتژی
 به عامل مزبور باشد. 

ضریب هر عامل را در رتبه مربوطه ضرب کرده تا نمره  .0
 نهایی به دست آید.

های متعلق به هر یک از متغیرها را به مجموع این نمره .5
 .های سازمان را تعیین کرددست آورده تا بتوان مجموع نمره

برسد بدین معنی است که  0های نهایی برای سازمان به نمره اگر
شوند به سازمان در برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت می

بیانگر این  1عدد دهد و صورتی بسیار عالی واکنش نشان می
های خود نتوانسته است از است که شرکت در تدوین استراتژی

برداری کند یا کنند بهرهد میعواملی که فرصت یا موقعیت ایجا
 (.1310، احتراز نماید )دیوید، شونداز عواملی که موجب تهدید می

( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را به تصویر 1) شکل
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 کشیده است.
 

 های استراتژی

 تهاجمی

 های استراتژی

 محافظه کارانه

 های استراتژی

 رقابتی

 های استراتژی

 تدافعی

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 
 

 ( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی 1شکل )

 (1331، )منبع: اعرابی
 

 ادبیات تحقیق
تحقیقات متعددی در حوزه مدیریت پسماند در داخل و خارج 
کشور در چند دهه اخیر انجام گرفته است با این حال تعداد 

ذاری و گاستراتژیک و سیاستمعدودی از آنها به بحث مدیریت 
( یک برنامه 1301جوزی و همکاران ) تدوین استراتژی پرداختند.

کردند. نتایج ارایه راهبردی برای مدیریت پسماندهای روستایی 
ای و آنها نشان داد که تنویر افکار عمومی از طریق تبلیغات رسانه

آگاهی دادن به جامعه مهمترین راهبردها هستند. شیخی و 
ریزی راهبردی در پژوهشی با عنوان برنامه، (1302) مکارانه

عوامل اثرگذار بر مدیریت مواد زاید جامد شهری با استفاده از 
هایی برای توسعه مدیریت استراتژی، در شهر بوکان سواتتحلیل 

ها بندی آنمواد زاید جامد شهر بوکان شناسایی و به اولویت
ان از ضعف باالی مدیریت مواد ها نشکه نتیجه تحلیل پرداختند

در ، (1303) زاید جامد شهر را داشت. مومنی اصل و همکاران
ها با استفاده از تحلیل پژوهش خود پس از تدوین استراتژی

ریزی کمی بندی آنها با استفاده از ماتریس برنامهبه اولویت سوات
ی های تفکیک سازراهبردی پرداختند که در نتیجه رعایت برنامه

عنوان  بهمواد اولیه صنایع تامین منظور ه ها در منازل بزباله
استراتژی برتر شناخته شد. اخالقی بهرام آبادی و همکاران 

گذار بر مدیریت تاثیر( به شناسایی عوامل درونی و بیرونی 1300)
پسماند در شهر برازجان مبادرت نمودند و سپس راهکارها و 

های غیردولتی برای جلب مانراهبردهایی مانند سازماندهی ساز
و  Srivastavaسازی پیشنهاد کردند. مشارکت مردم و فرهنگ

های ای را در هند برای ایجاد استراتژی( مطالعه2995همکاران )
به مدیریت پسماند در شهرداری شهر الکنو انجام دادند و با 

روش هایی را برای تبدیل تهدیدها به  نفعانیذنظر  کارگیری
 Norese (2006)نمودند. ارایه ها و نقاط ضعف به قوت صتفر

بندی محل استقرار ها و رتبهبه مقایسه مکاندر پژوهش خود 
 سوز در ایتالیا با استفاده از روش الکتر پرداختند.های زبالهدستگاه

ترین مکان با استفاده از یک در نهایت به انتخاب مناسب 
 (Cordoba & Sanchez مید.گیری مشارکتی انجاتصمیم

آوری دانش پیرامون فرآیند حداقل کردن پسماند با جمع 2009)
هایی که باید از تعریفی از فعالیت ها و هزینه، در صنایع فرآیندی

طریق اتخاذ استراتژی مناسب محقق شود پیشنهاد نمودند و 
های مختلف را بر این اساس دسته بندی کردند. متدولوژی

Yuan (2013)  در صنعت ساختمان  سواتتحلیل به کارگیری با
بررسی ادبیات ، در جنوب چین با استفاده از گزارشات دولتی

موضوعی و مقررات مرتبط به بررسی وضع موجود مدیریت 
استراتژی کلیدی را استخراج  1پسماند مبادرت کرد و در نهایت 

 بیلبه کمک ابزارهایی از قدر پژوهش خود  Petr (2015)نمود. 
مدل ترازیابی و مدیریت پروژه به ، کارت امتیازی متوازن

های وضع موجود با برنامه استراتژیک پرداخته و شناسایی شکاف
 (,Aich & Ghoshاند. کرده هارای بهبود برای ایساده راهکارهای

تکنولوژی مناسب موضوع انتخاب  به سواتاز طریق  2016)
د پرداختند تا از این طریق برای پردازش و امحاء پسماند جام

های کسب و کار را حداقل ها و ریسکبتوانند عدم اطمینان
 نمایند و یک رویکرد سیستمی در این خصوص پیشنهاد کردند.

دهد که اغلب تحقیقات صورت بررسی ادبیات موضوعی نشان می
ته در زمینه مدیریت پسماند در حوزه شناسایی و تدوین گرف

کارگیری رویکرد کیفی صورت گرفته ه شتر با بها و بیاستراتژی
است و اولویت بندی مناسبی از این راهکارها به ندرت انجام شده 

محققان  ،گذاران قرار گرفته است. بنابراینو در اختیار خط مشی
های مناسب در استراتژیارایه در این تحقیق قصد دارند ضمن 

، ماتیکصورت سیست مدیریت پسماند شهرداری شیراز به
داده و در اختیار ارایه بندی مناسبی نیز از آنها اولویت
  گیرندگان قرار دهند.تصمیم

 

 هامواد و روش
به کار گرفته شده توصیفی و پیمایشی ، روشی که در این پژوهش

با استفاده از روش تحقیق اکتشافی به کشف عوامل  است که
ها استراتژیگذار بر سازمان مدیریت پسماند جهت تدوین تاثیر
جامعه آماری از مدیران سازمان مدیریت پسماند پردازد. می
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ی شهرداری شیراز و دانشگاهیان مطلع که از دانش و سابقه
صورت ه گیری نیز بخوبی برخوردارند تشکیل شده است. نمونه

نفر خبره  19، که در ابتدا قضاوتی بوده است بنحوی هدفمند و
ها و عف داخلی و همچنین فرصتبرای تعیین نقاط قوّت و ض

تهدیدهای خارجی تعیین شدند و در ادامه نیز از نظر همین افراد 
های مدیریت بندی استراتژیاولویتدهی و وزن، در تدوین

نظر و به منظور نیل به اهداف مورد پسماند استفاده شد.

پاسخگویی به سواالت مطروحه در چارچوب مراحل تحقیق و در 
عات میدانی و تطبیقی از ابزارهایی همچون مطالعات قالب مطال

 مصاحبه و تهیه و تنظیم پرسشنامه استفاده شده است.، اسنادی
گیری چند های تصمیماز روش وزن دهی فازی و روش در ضمن

ها استفاده بندی استراتژی( نیز برای اولویتتریشاخصه )الکتر 
 دهد.نشان می( روند اجرایی تحقیق را 2شود. شکل )می
 

 

شناخت وضع موجود سازمان 
مدیریت پسماند

تعیین نقاط ضعف و قوت و 
فرصت ها و تهدیدهای سازمان 

مدیریت پسماند

استخراج استراتژی های سازمان 
مدیریت پسماند

اولویت بندی استراتژی های 
سازمان مدیریت پسماند 

 
 روند اجرایی تحقیق :(2شکل )

 

  تریالکتر  

گیری است که نخستین بار های تصمیمروش الکتر از جمله روش
های در پاسخ به کاستی Bernard Roy (1991) توسط
های مختلفی از گیری معرفی شد. تاکنون گونههای تصمیمروش

 .شده استارایه چند شاخصه  مسایلتر برای تحلیل تکنیک الک
( روش الکتر نوع اول با وجود 1309، )کزازی و همکاران

های مثبت دارای نقاط ضعف متعددی است. عالوه بر ویژگی
از گزینه  یک رتبه بندی کامل، حساسیت نسبت به حدود آستانه

ه دهد. همچنین الکتر نوع دوم شیونمیارایه های مورد بررسی 
ای برای تعیین حدود آستانه بی تفاوتی و برتری ساختاریافته

برای رفع این نواقص پیشنهاد  تریکند. روش الکتر پیشنهاد نمی
 (1303، شده است. )رضوی و همکاران

 رار ـاده قـی مورد استفـهای کمّی و کیفاخصـر شـدر روش الکت

بندی آنها اولویت، هاگیرند و با مقایسات دو وجهی میان گزینهمی
چند شاخصه به صورت قراردادی با یک  مسایلآید. به دست می

گردند. ها و مقادیر برتری بیان میشاخص، هامجموعه از گزینه

A={𝑎𝑖⎹ ( 𝑖ها ای از گزینهباید مجموعه مسایلدر این  =

1,2, … ,𝑚)}  ای ارزیابی مورد نظر با مجموعه و شدهارزیابی
یک عدد حقیقی  jg (a)پذیرد. صورت می  jg (a)هااز شاخص

ها با روابط دو وضعیتی ای مقایسهکه در روش غیر رتبه است
در مقابل  (.51: 1309، )کزازی و همکاران شود)باینری( بیان می

تفاوتی را در مقایسه دو های سنتی که دو رابطه برتری و بیروش
مفهوم ارزش آستانه  تریلکتر روش ا، گرفتندگزینه در نظر می

فرم و روابط برتری را به ، p، ارزش آستانه برتری، q، تفاوتیبی
 .(Tervonen & et al., 2005) کند:معرفی می (1رابطه )

 

(1) 

𝑎 𝑃 𝑏↔ 𝑔(𝑎) − 𝑔(𝑏) > 𝑝 (a  به صورت قوی برتر ازb می)باشد 

 𝑎 𝑄 𝑏 ↔ 𝑞 < 𝑔(𝑎) − 𝑔(𝑏) < 𝑝  (a تر برتر از به صورت ضعیفb می)باشد  

𝑎 𝐼 𝑏↔ |𝑔(𝑎) − 𝑔(𝑏)| < 𝑞 ( a نسبت بهb تفاوت است و بیb  نسبت بهa) 
 

به شرح زیر  تریالکتر  های پیاده سازی روشکلی گامبه طور
  است:

 
 محاسبه هماهنگی گام اول:

، باشد jضریب اهمیت یا وزن مختص به هر شاخص ، jKاگر 
( محاسبه 2از طریق رابطه ) (C(a,b))پارامتر هماهنگی کل 

گردد که پیش از آن الزم است هماهنگی هر دو گزینه به می
 ( محاسبه گردد.3توسط رابطه ) jc(a,b)ازای هر شاخص 

 

(2) C(a,b) = 
1

𝐾
∑kj. Cj(a, b)  

 

∑ = K به طوری که در این رابطه 𝑘𝑗𝑟
𝑗=1 باشد.می 
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𝐶𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
  1                                           gj(a) + qj ≥  gj(b)      
   0                                           gj(a) + pj ≤  gj(b)     
𝑃𝑗 +  𝑔𝑗(𝑎) –  𝑔𝑗(𝑏)

𝑝𝑗 –  𝑞𝑗
                     𝑜𝑤                  

 (3) 

 

 گام دوم: محاسبه ناهماهنگی

ارزش آستانه دیگری به نام ارزش ، حاسبه ناهماهنگیبرای م
( این امکان را jVرا باید تعریف کرد. ارزش آستانه وتو ) (3)وتو

را به طور کامل رد کند؛ اگر برای هر  a S bدارد تا اعتبار 

j(b) > gjg + (a)، ای به این صورت برقرار باشدرابطه jشاخص 

jv نه به ازای هر شاخص به برای هر دو گزی . اندیس ناهماهنگی
 گردد: ( محاسبه می0صورت رابطه )

 

(0) 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
  1                                           gi(a) + Vi ≤  gi(b)      

   0                                           gi(a) + pi ≥  gi(b)    
𝑃𝑗 +  𝑔𝑗(𝑎) –  𝑔𝑗(𝑏)

𝑝𝑗 –  𝑞𝑗
                     𝑜𝑤                  

 

 

ماتریس ناهماهنگی برای هر شاخص تهیه شده است و بر خالف 
ها داشت. یک توان هیچ اجماعی از شاخصهماهنگی نمی

 ای را رد کند.شاخص ناهماهنگ کافی است تا اعتبار غیر رتبه
 

 Sای گام سوم: بررسی درجه اعتبار رابطه غیر رتبه

مقادیر هماهنگی و  A  (a,b) هایبرای هر جفت از گزینه

آید. گام پایانی در این مدل ترکیب ناهماهنگی به دست می
ای است که های این دو مقدار برای تعیین درجه غیر رتبهشاخص

توان توسط آن آید و میاز این فرآیند ماتریس اعتبار به دست می
نمود. درجه اعتبار برای هر جفت از را تعیین  a S bدرجه اعتبار 

 گردد: ( تعریف می5به صورت رابطه )  A(a,b)های گزینه

 

(5) 𝑆(𝑎, 𝑏) = {
𝐶(𝑎, 𝑏)         𝑖𝑓     𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) ≤ 𝐶(𝑎, 𝑏)     

𝐶(𝑎, 𝑏)          ∏
1−𝑑𝑗(𝑎,𝑏)

1−𝐶(𝑎,𝑏)𝑗∈𝐽(𝑎,𝑏)            𝑜𝑤
   

 

,𝐽(𝑎ری که به طو 𝑏) هایی است که بیانگر آن دسته از شاخص
(a,b) ≥ C(a,b)jd  

 
 هابندی گزینهاولویتگام چهارم: 

برداری از این مدل و ایجاد بهره تریگام بعدی در روش الکتر 
ها از اطالعات موجود در ماتریس اعتبار بندی نهایی گزینهاولویت

بندی اختار تولید دو پیش رتبهاست. برای بهره برداری از این س
 Z = Z 2Z 1هااست که از ترکیب آن 2Zو  1Zصعودی و نزولی

شود. برای این منظور باید بندی نهایی روش حاصل میرتبه

شود توسط نیز معرفی می αیا برش  α – cutکه با نام  λپارامتر 

 ( تعیین گردد:1رابطه )

(1) ={
max 𝑆(𝑎, 𝑏)
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴

 

کند که تنها مقادیری از این پارامتر مقدار اعتباری را معین می
S(a,b) گیرند. در که نزدیک به آن هستند مورد مالحظه قرار می

 S(λ)شود که معرفی می S(λ)این فرایند پارامتر جدیدی به نام 
را محاسبه  λ – S(λ)است. در نهایت باید مقدار  λα + βبرابر 

( تعریف 1به صورت رابطه ) Tس ماتریس نمود. بر این اسا
 شود:می

 

(1) 𝑇(𝑎, 𝑏) = {
1               𝑆(𝑎, 𝑏) > λ − s(λ)
0                            𝑜𝑤               
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شود که نشان داده می Q(a)سپس مطلوبیت برای هر گزینه با 
ا غلبه کرده هبر آن aهایی است که گزینه به مفهوم تعداد گزینه

به بیان  Q(a)اند؛ بوده aهایی که برتر از است منهای تعداد گزینه
ساده برابر مجموع اعداد موجود در سطر منهای مجموع اعداد 

شود. برای هر گزینه تعریف می Tهای ماتریس موجود در ستون
هایی که دارای بیشترین و مجموع گزینه، در فرآیند نزولی

های باال را به خود اختصاص وبیت هستند رتبهترین مطلبزرگ
های دارای باالترین مطلوبیت از دهند. پس از خروج گزینهمی

یابد تا رتبه فرآیند ادامه می S(λ)و  λبا محاسبه  مجددا، فرآیند
ها مشخص شود. نتیجه به دست آمده پیش تمامی گزینه

اهد بود. نتایج صعودی بندی نزولی خوبا عنوان رتبه 1Zبندی رتبه
آید با این تفاوت که ابتدا به روش مشابهی به دست می

هایی که دارای کمترین مطلوبیت هستند مورد استفاده قرار گزینه
  (.1309، گیرند )کزازیمی

 

 ها یافته

آوری شده و های الزم برای پاسخگویی جمعداده، در این بخش
شود. برای پاسخ به اولین پاسخ داده می های پژوهشسوال به

هایی برای سازمان سؤال پیرامون این که چه تهدیدها و فرصت
دلفی مدیریت پسماند شهرداری شیراز وجود دارد از تکنیک 

مؤثر بر  وداخلی کلیه عوامل خارجی استفاده شد. برای این منظور
سازمان و با استفاده  ماموریتبا توجه به ، سازمان مدیریت پسماند

استخراج گردید؛ سپس  مدل کاف مدل پِست )در چهار بعد( و از
ای عوامل مشابه با یکدیگر ترکیب شده و یا برخی عوامل به گونه

تغییر داده شدند که متناسب با شرایط سازمان مدیریت پسماند 
در پایان روش دلفی های آنها باشند. شهرداری شیراز و فعالیت

و ارزیابی عوامل  ،(2دول )ج، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 استخراج گردید. ، (3جدول )، لیداخ

 ( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی2جدول )

 نمره رتبه ضریب s-wعوامل داخلی 

 هافرصت
 11/9 03/3 50/9 تولید انرژی از پسماند

 11/9 01/3 950/9 افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و مشارکت های اجتماعی در امر مدیریت پسماند

 11/9 25/3 955/9 ساله( 29و احیای منابع طبیعی )سند چشم انداز  زیستمحیطتوجه ویژه نظام جمهوری اسالمی به حفظ 

 11/9 25/3 955/9 توسعه و بهبود فعالیت های کارخانه های پردازش پسماند و تولید کمپوست

 11/9 21/3 951/9 برنامه پنجم توسعههای آلی در الزام شهرداری به بازیافت پسماندها با اولوت روش

 11/9 11/3 955/9 توسعه پنجم برنامه 109 ماده طبق سبز مدیریت اجرای برای بهینه مصرف های سیاست به ویژه توجه

 11/9 91/3 950/9 قوانین و آیین نامه های مرتبط با مدیریت پسماند

 10/9 02/2 900/9 تی شهرداریعزم جدی شهرداری برای حل مشکالت پسماند در ساختار تشکیال

 105/9 10/2 95/9 وجود شرکت ها و موسسات بخش خصوصی در اجرای برنامه های مدیریت پسماند

 تهدیدها
 911/9 11/1 900/9 باال بودن ضریب ریسک و هزینه فعالیت های نوآورانه

 1/9 10/1 955/9 دوجود همکاری ضعیف سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در امور پسمان

 911/9 13/1 901/9 شیراز شهر ای حاشیه نقاط برخی در مجاز غیر سازهای و ساخت

 901/9 15/1 955/9 شهری پسماندهای نشده کنترل و افزون روز تولید

 911/9 13/1 901/9 شیراز شهر به مهاجرت افزایش

 900/9 12/1 955/9 امه های ارایه شدهعدم همخوانی بودجه اختصاص یافته برای مدیریت پسماندها با برن

 910/9 11/1 950/9 گرایش شهروندان شیرازی به تولید و مصرف محصوالت بدون توجه به قابلیت بازیافت

 911/9 51/1 900/9 عدم هم افزایی دانش و تجربه سازمان ها و شهر های مختلف در رابطه با مدیریت پسماند

 911/9 19/1 955/9 یرازعدم وجود صنایع بازیافت در شهر ش

 91/9 31/1 951/9 پردازش و صنایع تبدیلی، عدم شناخت و استقبال و انگیزه بخش خصوصی در مشارکت فرآیندهای بازیافت 

 31/2 مجموع عوامل خارجی
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 ( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی3جدول )

 نمره رتبه ضریب s-wعوامل داخلی 

 قوت ها
 20/9 03/3 911/9 مدیریت پسماند جهت توسعه و تنظیم چشم انداز اقدامات مدیر ارشد سازمان

 20/9 31/3 911/9 رسیدگی به شکایات شهروندان

 23/9 22/3 913/9 برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری

 23/9 10/3 913/9 انگیزه و تمایل مدیریت سازمان به توسعه پایدار

 23/9 13/3 913/9 لیت های آموزشیشرکت و موفقیت در فعا

 22/9 1/3 91/9 اخالقی بودن رفتار سازمان

 ضعف ها
 11/9 31/2 911/9 عدم پایداری منابع درآمدی سازمان مدیریت پسماند

 11/9 32/2 911/9 عدم برخورداری سازمان مدیریت پسماند از تشکیالت تفصیلی مصوب

 10/9 10/1 911/9 عدم جذب سرمایه بخش خصوصی

 11/9 2/2 913/9 پایین بودن تعداد و تنوع رشته های کارشناسی در سازمان

 11/9 2/2 911/9 عدم توجه به ضرورت ارتباط تخصص کارکنان با پسماند و مدیریت آن

 11/9 10/1 910/9 عدم اختصاص بودجه کافی به بخش های پژوهشی در مدیریت پسماند

 11/9 11/2 910/9 کارکنان و وقوع حوادث حین کار عدم توجه و نبود امکانات ایمنی برای

 15/9 91/2 910/9 کمبود نیروی انسانی و خستگی آن ها در بخش اجرایی

 10/2 جمع عوامل داخلی

 
ها و موقعیت سازمان مدیریت پسماند با توجه به تعیین استراتژی

تحلیل محیط داخلی و خارجی پاسخ به پرسش سوم این تحقیق 
 .خواهد بود

 
 های سازمان مدیریت پسمانداستراتژی

های سازمان مدیریت پسماند با استفاده از برای تعیین استراتژی
، ضعف، ابتدا لیستی از هر یک از نقاط قوّت، ماتریس سوات
تهیه شد و در ماتریس سوات قرار گرفت و با ، فرصت و تهدید

های مقایسه زوجی هر یک از عوامل با عامل دیگر استراتژی
هدف از اجرای  گردید.ارایه ( 5مناسب مطابق جدول )

)تهاجمی( بهره جستن از نقاط قوّت  فرصت -های قوّتاستراتژی
های این ها است. استراتژیبرای استفاده هر چه بهتر از فرصت

 فرصت -ضعف هایاستراتژی باشد.می 7Aتا  1Aحوزه شامل 
جستن از ها با بهرهبرای از بین بردن ضعف (کارانه محافظه)

های در برگیرنده استراتژی رود. این حوزه نیزکار میه ها بفرصت

8A  12تاA  تهدید -های قوّتاستراتژی به کارگیریاست. با 
توان از نقاط قوّت برای احتراز از تهدیدها بهره )رقابتی( می

مبین این  18Aتا  13Aهای ( استراتژی5جست. در جدول )

)تدافعی(  تهدید -های ضعفست. در نهایت استراتژیهااستراتژ
است جهت کاهش نقاط ضعف و پرهیز از  21Aتا  19Aکه شامل 

 تهدیدها کاربرد دارد.
برای تعیین موقعیت سازمان مدیریت پسماند با توجه به شکل 

( نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی 1)
نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی روی محورهای افقی )

عوامل داخلی( و عمودی )نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( 
شود. از آنجا که جمع عوامل داخلی و خارجی به مشخص می

شود که سازمان در آمد استنتاج می به دست 31/2و  10/2ترتیب 
یعنی این سازمان باید تالش کند با  رقابتی و تهاجمیموقعیت 

اط قوّت داخلی بر تهدیداتی که از خارج بر سازمان استفاده از نق
ها را به فرصت تبدیل کند و تا گذارد غلبه کرده و آنمی تاثیر

 های پیش رویش استفاده کند.تواند از فرصتجا که میآن
 هایاستراتژی بایستی تحقیق سؤال آخرین و چهارمین به پاسخ برای

شود. در این  بندیولویتا پسماند مدیریت سازمان شده شناسایی
های متناسب جهت تشکیل ماتریس مرحله الزم است شاخص

های گردآوری شده در عملکرد انتخاب شوند. با عنایت به شاخص
های مشابه و اخذ پس از حذف شاخص، سازمان مدیریت پسماند
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، نظران و خبرگان حوزه مدیریت استراتژیکهای صاحبدیدگاه
مراتبی در  ها به صورت یک سلسلهی استراتژیهای ارزیابشاخص

قابلیت پوشش ، هانظر گرفته شد. دلیل عمده انتخاب این شاخص

ها های معرفی شده برای ارزیابی استراتژیدادن سایر شاخص
 ( مشخص شده است.0است. که در جدول )

 

 هاهای اولویت بندی استراتژی( شاخص4جدول )
 شاخص فرعی شاخص اصلی

 ملزوماتتامین قابلیت دسترسی و سهولت  تناسب با ملزومات موفقیت در بازار

 اجرایی بودن)قابلیت اجرا(

 هزینه اجرای استراتژی)توجیه اقتصادی(
 منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای استراتژی

 زیرساختار و ساختارهای مورد نیاز جهت اجرای استراتژی
 تژیزمان مورد نیاز جهت تحقق استرا

 )قابلیت پذیرش(نفعانیذمقبولیت میان 
 سودآوری استراتژی

 ریسک استراتژی

 پذیرش استراتژی توسط افراد کلیدی)التزام شخصی و تعهد اجرا(
 

از پرسشنامه ارزیابی و تعیین ، هابرای کمّی نمودن شاخص
ها در مطلوبیت استراتژی استفاده شد؛ که در آن با درج استراتژی

ها در سطر اول از خبرگان خواسته شد که میزان شاخصستون و 
ها در ها را در هر یک از شاخصمطلوبیت هر یک از استراتژی

، عددگذاری کنند. پس از محاسبه میانگین نظرات 19تا  9بازه 
 ( قابل مالحظه است.5گیری قطعی در جدول )ماتریس تصمیم

نیاز است میزان  ،تریهای روش الکتر با توجه به سایر ورودی
ها و ارزش حدود آستانه هر یک از آنها وزن هر یک از شاخص

ه گان و بمشخص گردد. در این پژوهش با مراجعه به خبر

 کارگیری اعداد فازی مثلثی اوزان شاخص ها و میزان اهمیت آنها
وزن ، تعریف شده های کالمیشدند. بر اساس ارزش مشخص

فازی مثلثی تعیین می شود. بدین فازی هر معیار بر اساس اعداد 
( که 1صورت که هر یک از متغیرهای کالمی با توجه به جدول )

است به مقادیر کمی  (Chen et al., 2011)مبتنی بر تحقیق 
شوند و سپس از طریق رابطه بهترین ارزش عملکرد تبدیل می

گیرد و استانداردسازی ارزش های قطعی صورت می غیرفازی
 شوند.ه حالت قطعی تبدیل میاعداد فازی ب

 

 گیری قطعی( ماتریس تصمیم1جدول )
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 A 1/1 0/2 1/2 1/1 0/1 1/1 0/5 1/1)1( واع پسماند جامد و تولید انرژیافزایش میزان بازیافت و پردازش ان

 A 2/2 2/1 1/2 2/1 0/1 2/3 2 0/5)2(نفعانیذهای آموزش و اطالع رسانی کارکنان و طراحی و اجرای برنامه

 های دولتی و غیردولتی در امر مدیریت پسماندجلب مشارکت و اخذ کمک
)3(A 

0/2 1/3 1/0 1/1 1/5 1/1 2/0 1/1 

 A  2/0 1/3 2/0 1 2/1 2/3 0/2 1/5)4( ها در رابطه با پسماندNGOفعال کردن 

 A 2/2 0/3 1/2 1 1/1 1/2 1/0 1)5( بیو کمپوست( –احداث خطوط تولید کمپوست)ورمی 

زیست در های مشارکتی و نظارتی سازمان محیطها و برنامهارتقاء شیوه
 A)6(ف دستیابی به مدیریت پایدارراستای مدیریت پسماند با هد

0/3 1/2 1/1 2/1 1/1 1/2 1/3 2/5 

زیست در های مشارکتی و نظارتی سازمان محیطها و برنامهارتقاء شیوه
 A)6(راستای مدیریت پسماند با هدف دستیابی به مدیریت پایدار 

0/3 1/2 1/1 2/1 1/1 1/2 1/3 2/5 
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 طعیگیری ق( ماتریس تصمیم1جدول )ادامه 
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 A 2/2 2/2 0/2 2/0 1/1 1/2 3 0/5)7( هامند نمودن کلیه فعالیتمند و ضابطهنظام

 A 0/2 2/3 2/2 0/1 1/1 1/2 1/3 1/0)8(بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی مدیریت پسماندها، سالمتتامین 

جهت مشارکت بخش خصوصی و کاهش  بسترسازی و ایجاد مشوق هایی
 A)9(تصدی گری سازمان

1/2 2/0 1/1 1 1/1 1/2 0/5 0/1 

 A 1/3 1/3 0/2 1/1 2/1 0/3 1/0 0/1)10( افزایش اثربخشی مدیریت نیروی انسانی

 4R11(A 0/3 0 3 0/1 0/1 0/3 0 2/1(های جلب مشارکت مردمی در انجام هرچه بیشتر فعالیت

 A 1/2 3 0/3 1 1/1 2/3 1/2 2/1)12( خبرگانتقویت دیدگاه تخصصی سازمان و استفاده مؤثر از 

 A 0/1 0/3 0/2 1/5 0/1 1/1 1/5 1)13( های اجرای مدیریت پسماند به لحاظ مالی و فنیزیرساختتامین 

 A 0/3 2/3 1/1 2/1 1/1 0/3 1/3 2/5)14( لفتبرپایی نظام کنترل و ارزشیابی از واحدهای مخ

 A 1 1/1 2/1 0/1 1/1 2/1 2/5 5)15( ساماندهی مرکز دفن برمشور

 A 3 1/2 1/2 1/5 2/1 2/3 1/3 0/5)16( هابهینه سازی روش ارتقاء سطح فناوری و

 A 1/2 2/3 1/2 1/1 1/1 2 0 1)17( شیشه و فلزات، پالستیک، اغذ و مقواایجاد صنایع بازیافت ک

 توسعه مکانیزاسیون در شهرداری در راستای اجرای هرچه بهتر مدیریت پسماند

)18(A 
1/1 1/2 2/2 1 1/1 0/2 2/0 2/5 

 A 1/2 0 2/3 1/1 1 3 0/3 2/5)19( افزایش حجم و بودجه تحقیق و توسعه در سازمان

قانون مدیریت پسماند و ، مناسب از ابزارهای قانونی )قانون برنامه استفاده
 A)20( قانون جزایی( در جهت پیشرفت سازمان

0 1/0 1/2 2/1 1/1 1/2 2/0 1/5 

 A 1/0 0 0/3 1/1 2/1 1/2 1/3 1/1)21( های کوتاه مدت و بلند مدتاهتمام به کاهش هزینه

 

 ( طیف متغیرهای کالمی6جدول )
 اوزان فازی اهمیتدرجه  کد

VH (13/9و  1و  1) خیلی زیاد 

H (11/9و  13/9و  1) زیاد 

VE (59/9و  11/9و  13/9) نسبتاً زیاد 

M (33/9و  59/9و  11/9) متوسط 

LE (11/9و  33/9و  59/9) نسبتاً کم 

L (9و  11/9و  33/9) کم 

VL (9و  9و  11/9) خیلی کم 
 

مقدار ، بیانگر کران پایین cو  bو aبه ترتیب  BNPدر رابطه 
 ان باالی اعداد فازی مثلثی هستند.و کر میانی

(1) 
𝐵𝑁𝑃 = 𝑎 +

(𝑐 − 𝑎) + (𝑏 + 𝑎)

3
 

 

 :( به قرار زیر است1ها در جدول )بر این اساس وزن شاخص

استراتژی و کمترین آن به بیشترین وزن به شاخص هزینه 

ها شاخص ریسک اختصاص یافته است. حدود آستانه شاخص
 (V)و آستانه وتو  (P)، آستانه برتری (q)تفاوتی شامل آستانه بی

برای هر شاخص به طور مستقیم توسط مدیران به شرح جدول 
 ( تعیین گردید.1)

بندی با استفاده از نیازهای اولویتبا اجرای مراحل قبل، پیش
( پارامتر 3تکنیک الکتر تری فراهم شد. ابتدا بر اساس رابطه )

ها به صورت زوجی به ازای هر شاخص هنگی استراتژیهما
(a,b))j(cدهنده ماتریس محاسبه شد. سپس عناصر تشکیل

، پس از محاسبه شاخص هماهنگی به ازای (C)هماهنگ کل 
( محاسبه 2هر دو گزینه بر اساس هر شاخص توسط رابطه )

سپس پارامتر ناهماهنگی هر دو استراتژی بر اساس  خواهد شد.
گردد. در ادامه درجه ( محاسبه می0خص توسط رابطه )هر شا

ها از طریق ای برای مقایسات زوجی گزینهاعتبار رابطه غیر رتبه
های مقادیر هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه شد. ترکیب شاخص

 بندی ها و سپس رتبهبندی گزینهدر نهایت ، نسبت به پیش رتبه



 0911بهار و تابستان ، 01 شماره، 01 سال، و توسعه زیستمحیط 022

 

 هاوزن شاخص :(3جدول )
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 گیریمهای تصمیبی تفاوتی و وتو شاخص، ارزش آستانه برتری :(3جدول)
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 5/9 5/9 5/9 1 5/9 5/9 5/9 1 (q)تفاوتیحد آستانه بی

 2 2 2 2 1 2 1 2 (P) برتری آستانه

 0 5 5 0 1 0 3 0 (V)وتو آستانه

 مثبت منفی منفی مثبت مثبت منفی منفی منفی ماهیت شاخص

 
که مبنای  Tها اقدام شد. بدین منظور ابتدا ماتریس نهایی آن

با توجه به شیوه توضیح داده بندی است محاسبه گردید. رتبهپیش
با محاسبه مطلوبیت هر یک ، تریشده در گام چهارم روش الکتر 

های صعودی و بندیرتبهدر هر یک از پیش iQ(A(ها از گزینه
ها به دست آمد. پس از ایجاد دو پیش بندی گزینهرتبه، نزولی
ای که ها به شیوهبه ترکیب گزینه، بندی صعودی و نزولیرتبه

های را نیز بر تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن گزینهحاالت بی
پرداخته شد. نتایج ، آوردمی فراهم تریاساس روش الکتر 

های سازمان مدیریت پسماند بندی نهایی استراتژیرتبه
بندی یاد شده شهرداری شیراز که حاصل ترکیب دو پیش رتبه

( قرار 3های شکل )های گوناگون آن را در جایگاهاستراتژی، است
 دهد.می

 

اولویت
15 

اولویت
10 

اولویت
13 

اولویت
12 

اولویت
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یتاولو
19 

اولویت
0 

اولویت
1 

اولویت
1 

اولویت
1 

اولویت
5 

اولویت
0 

اولویت
3 

اولویت
2 

اولویت
1 

A0 A19 A11 A1 A12 A11 A11 A1 A0 A5 A3 A1 A13 A1 A2 

A21 A29   A10   A10  A15    A11  

 های سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیرازبندی نهایی استراتژیرتبه:( 3شکل )
 

بندی فوق که نتیجه استفاده از تکنیک الکتر یتبا توجه به اولو
های آموزشی و طراحی و اجرای برنامه» استراتژی، است تری

توسعه »، در رتبه اول، «نفعانیذاطالع رسانی به کارکنان و 
مکانیزاسیون در شهرداری در راستای اجرای هر چه بهتر مدیریت 

ای مشارکتی و نظارتی هها و برنامهارتقاء شیوه»و  «پسماندها
در راستای مدیریت پسماندها با  زیستمحیطسازمان حفاظت 

تامین »در رتبه دوم و  «هدف دستیابی به مدیریت پایدار
در  «های اجرای مدیریت پسماند به لحاظ مالی و فنیزیرساخت

 گیرند. جای می رتبه سوم مطلوبیت جهت اجرا

 گیرینتیجهبحث و 
های مناسب برای تا استراتژی است شده در این پژوهش تالش

سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تدوین شده و با استفاده 
 یک اولویت بندی مناسب تریاز وزن دهی فازی و تکنیک الکتر 

، زمان مورد نیاز، ریسک، هایی مانند سودآوریاز طریق شاخص
، عاننفیذپذیرش ، ملزوماتتامین قابلیت دسترسی و سهولت 

بدین منابع انسانی مورد نیاز و هزینه انجام گیرد. ، هازیرساخت
های استراتژی، منظور در مرحله اول با تشکیل گروه خبرگان

، نقاط ضعف، سازمان از طریق تکنیک دلفی و ماتریس نقاط قوّت



 029 ...  تریالکتر  ریت پسماند با استفاده ازهای مدیبندی استراتژیاولویتتدوین و 

ها و تهدیدها شناسایی شد و سپس با استفاده از ماتریس فرصت
ین سازمان جهت تمرکز هر چه بیشتر داخلی و خارجی موقعیت ا

های مناسب با شرایط سازمان مشخص گردید بر اجرای استراتژی
یابی قرار گرفتن سازمان مدیریت پسماند که نتیجه این موقعیت

با ، در موقعیت رقابتی با گرایش زیاد به مرکز بود. در مرحله دوم
پیش روی های متعددی که که همواره از بین راهتوجه به این

ها امکان اجرای همزمان تمامی آن، گیرندها قرار میسازمان
های وجود نخواهد داشت و الزم است با شناسایی استراتژی

زمینه ، هاعملی و تعیین زمان مناسب اجرای هر یک از آن
ها در محیط امروز به بهترین شیوه فراهم موفقیت و بقای سازمان

توان به ها را میانتخاب استراتژی گردد و همچنین ارزیابی و
گیری چند شاخصه در نظر داشت که با تصمیممساله عنوان یک 

ها و به های کلیدی ارزیابی هر یک از استراتژیشناسایی شاخص
توالی بهینه اجرای ، هاتبع آن شیوه مناسب ارزیابی بر مبنای آن

وقعیت سازمان از آنجا که چون م آید.ها به دست میاستراتژی
مدیریت پسماند شهرداری شیراز به مرکز گرایش داشت )طبق 

های حوزه بندی استراتژیبه جای رتبه، ماتریس داخلی و خارجی(
با استفاده از تکنیک مذکور  هااستراتژی تمامی حوزه، رقابتی

از این جهت که به حدود  تریروش الکتر بندی شده است. رتبه

مند برای تعیین حدود آستانه ای نظامد و شیوهآستانه حسایت ندار
بندی کامل از کند و یک رتبهمیارایه بی تفاوتی و برتری 

دهد تکنیک مناسبی برای میارایه های مورد بررسی گزینه
نتایج نشان داد که طراحی و اجرای  آید.بندی به شمار میاولویت
 نفعانیذکنان و رسانی به کارهای آموزشی و اطالعبرنامه

مهمترین راهبردی است که بایستی مد نظر شهرداری شیراز در 
حوزه مدیریت پسماند قرار گیرد. همچنین در این تحقیق موقعیت 
سازمان مدیریت پسماند بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی استخراج شد. بر این اساس 

قابتی و تهاجمی است و باید تالش کند با سازمان در موقعیت ر
استفاده از نقاط قوّت داخلی بر تهدیداتی که از خارج بر سازمان 

گذارد غلبه کرده و آنها را به فرصت تبدیل کرده و تا می تاثیر
بر این های پیش رویش استفاده کند. تواند از فرصتجا که میآن

بهره جستن از  میهای تهاجاساس هدف از اجرای استراتژی
ها است. به طوری نقات قوّت برای استفاده هر چه بهتر از فرصت

که در این پژوهش نقاط قوّت و فرصت مربوط به هر یک از 
ها با توجه به نظر خبرگان در یک جلسه مشترک استراتژی

استراتژی مناسب شد. ارایه استخراج گردید و منجر به 
 ( فهرست شده است.0ل )های این حوزه در جدواستراتژی

 

 های تهاجمیهای استراتژیها و فرصتقوّت (1)جدول 
 فرصت-های قوّتاستراتژی های مرتبطقوّت و فرصت

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه
 پسماندهای انواع پردازش و بازیافت میزان افزایش

 (A1)انرژی تولید و جامد
 زماناخالقی بودن رفتار سا

 پسماند از انرژی تولید

 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

 رسانی اطالع و آموزش هایبرنامه اجرای و طراحی
 (A2)نفعانیذ و کارکنان

 آموزشی های فعالیت در موفقیت و شرکت

 پسماند مدیریت امر در اجتماعی های مشارکت و اجتماعی هایآگاهی سطح افزایش

 پسماند مدیریت با مرتبط هاینامه آیین و قوانین

 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

 غیردولتی و دولتی هایکمک اخذ و مشارکت جلب
 (A3)پسماند مدیریت امر در

 اداری و مالی استقالل و مستقل حقوقی شخصیت از برخورداری

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 پسماند مدیریت امر در اجتماعی های مشارکت و اجتماعی های آگاهی سطح افزایش

 سند) طبیعیمنابع احیای و زیستمحیط حفظ به اسالمی جمهوری نظام ویژه توجه
 (ساله 29 اندازچشم

 توسعه پنجم برنامه در آلی هایروش اولویت اب پسماند بازیافت به ها شهرداری الزام

 شهروندان شکایات به رسیدگی

 (A4)ها در رابطه با پسماندNGOفعال کردن 
 سازمان رفتار بودن اخالقی

 پسماند مدیریت امر در اجتماعی های مشارکت و اجتماعی های آگاهی سطح افزایش

 شیراز شهر در فعالزیستی محیط (NGO) مردمی های تشکل وجود
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 های تهاجمیهای استراتژیها و فرصت( قوّت1جدول )ادامه 

 فرصت -های قوّتاستراتژی های مرتبطقوّت و فرصت
 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 احداث خطوط تولید کمپوست 

 (A5)بیو کمپوست(  –)ورمی کمپوست 

 اخالقی بودن رفتار سازمان

 پسماند از یانرژ تولید

 کمپوست تولید و پسماند پردازش های کارخانه های فعالیت بهبود و توسعه

 توسعه پنجم برنامه در آلی هایروش اولویت با پسماند بازیافت به ها شهرداری الزام

 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

ای مشارکتی و نظارتی هها و برنامهارتقاء شیوه
در راستای مدیریت  زیستمحیطسازمان حفاظت 

 (A6)پسماندها با هدف دستیابی به مدیریت پایدار

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 اخالقی بودن رفتار سازمان

 سند) طبیعی منابع احیای و زیستمحیط حفظ به اسالمی جمهوری نظام ویژه توجه
 (ساله 29 ندازاچشم

 کمپوست تولید و پسماند پردازش های کارخانه های فعالیت بهبود و توسعه

 برنامه 109 ماده طبق سبز مدیریت اجرای برای بهینه مصرف های سیاست به ویژه توجه
 توسعه پنجم

 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

 سازمان رفتار بودن اخالقی (A7)مند نمودن کلیه فعالیت ها نظام مند و ضابطه

 پسماند مدیریت با مرتبط های نامه آیین و قوانین
 

های رقابتی در این حوزه استفاده از همچنین هدف از استراتژی
ارایه نقاط قوّت برای احتراز از تهدیدها است. به طوری که ضمن 

با توجه به ، هاک از استراتژینقاط قوّت و تهدید مربوط به هر ی

روی استراتژی های نظر خبرگان در یک جلسه مشترک توافق 
به ( 19در جدول )نیز  های این حوزهو استراتژی حاصل گردید

 تصویر کشیده شده است.
 

 های رقابتیها و تهدیدهای استراتژیقوّت( 11)جدول 

 تهدید-تهای قوّاستراتژی ها و تهدیدهای مرتبطقوّت
 رسیدگی به شکایات شهروندان

  پسماند مدیریت اجرای هایزیرساختتامین 
 (A13)فنی و مالی لحاظ به

 برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری

 انگیزه و تمایل مدیریت سازمان به توسعه پایدار

 نوآورانه های فعالیت در ریسک ضریب بودن باال

 شده ارایه های برنامه با پسماندها مدیریت برای یافته اختصاص بودجه نیهمخوا عدم

 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

  از ارزشیابی و نظارت، کنترل نظام برپایی
 (A14) مختلف واحدهای و هاحوزه

 شهروندان شکایات به رسیدگی

 مانساز رفتار بودن اخالقی

 پسماند امور در دولتی غیر و دولتی های ارگان و ها سازمان ضعیف همکاری وجود

 شیراز شهر ای حاشیه نقاط برخی در مجاز غیر سازهای و ساخت

 شیراز شهر به مهاجرت افزایش

 پسماند مدیریت با رابطه در مختلف های شهر و ها سازمان تجربه و دانش افزایی هم عدم

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 (A15) ساماندهی مرکز دفن برمشور
 نوآورانه های فعالیت در ریسک ضریب بودن باال

 شهری پسماندهای نشده کنترل و افزون روز تولید

 شیراز شهر به مهاجرت افزایش
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 های رقابتیها و تهدیدهای استراتژی( قوّت11جدول )ادامه 

 تهدید -های قوّتاستراتژی و تهدیدهای مرتبط هاقوّت
 انداز چشم تنظیم و توسعه جهت پسماند مدیریت سازمان ارشد مدیر اقدامات

 (A16) هاسازی روشسطح فناوری و بهینه ارتقا

 اداری و مالی استقالل و مستقل حقوقی شخصیت از برخورداری

 ارپاید توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 نوآورانه های فعالیت در ریسک ضریب بودن باال

 شهری پسماندهای نشده کنترل و افزون روز تولید

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

 ، پالستیک، ایجاد صنایع بازیافت کاغذ و مقوا
 (A17) شیشه و فلزات

 شهری پسماندهای نشده کنترل و افزون روز تولید

 شیراز شهر به مهاجرت افزایش

 بازیافت قابلیت به توجه بدون محصوالت مصرف و تولید به شیرازی شهروندان گرایش

 شیراز شهر در بازیافت صنایع وجود عدم

 پایدار توسعه به سازمان مدیریت تمایل و انگیزه

توسعه مکانیزاسیون در شهرداری در راستای اجرای 
 (A18) هرچه بهتر مدیریت پسماندها

 سازمان رفتار بودن اخالقی

 شیراز شهر ای حاشیه نقاط برخی در مجاز غیر سازهای و ساخت

 شیراز شهر به مهاجرت افزایش
 

 مانند هایی که تاکنون در ایران به این موضوع پرداختندپژوهش
( که از طریق سوات و تشکیل 1311نژاد و تهرانی )محرم

های تژیک به تدوین استراتژیریزی کمّی استراماتریس برنامه
مدیریت پسماندهای شهری با استفاده از روش سوات و 

 بر این اساس عواملی مانند استفاده ها پرداختند.بندی آناولویت

 تامین، پسماندها مدیریت موثر اجرای جهت در قانونی ابزار از

، فنی و مالی لحاظ بهضایعات  مدیریت اجرای هایزیرساخت
 و جداسازی در جامعه فرهنگ ارتقا راستای در یغاتتبل توسعه

تولیدی دارای باالترین اولویت بودند با این  ضایعات حجم کاهش
حال فقدان دسته بندی استراتژی ها و عدم استفاده از یک 
تکنیک اولویت بندی با حساسیت باال در این پژوهش به چشم 

تحلیل عوامل ( با شناسایی و 1310عمرانی و همکاران )آید. می
محیط داخلی و خارجی مدیریت پسماند شهر ساری از طریق 

و تسریع در  اهای تفکیک از مبداستراتژی توسعه برنامه، سوات
مواد اولیه صنایع بازیافت را در اولویت قرار تامین انجام آن جهت 

پژوهش آنان نشان داد توسعه برنامه های تفکیک از مبدا  دادند.

مواد اولیه صنایع بازیافت و تامین آن جهت  و تسریع در انجام

همچنین توسعه صنایع بازیافت در سطح شهرستان و ایجاد 

فضای رقابت بین صنایع موجود بازیافت و در نتیجه افزایش 

 کیفی مواد جداسازی شده دارای بیشترین اهمیت هستند.
 طریق از عمومی افکار نیز به تنویر (1301جوزی و همکاران )

 از ناشی آلودگی مورد در جامعه آگاهی و ایرسانه تبلیغات

مومنی اصل ، ها دهیاری کمک به آنها مدیریت هنحو و پسماندها
توجه به رعایت تفکیک به  نیز به طور مشابه (1303و همکاران )

مواد اولیه صنایع تامین سازی زباله ها در منازل به منظور 

( 1300همکاران ) اخالقی بهرام آبادی و اشاره نمودند. بازیافت
رسانی و مشارکت مردمی ها برای اطالع NGOسازماندهینیز 

سازی )آموزش چهره به فرهنگو  جهت تفکیک و بازیافت زباله
، هابرگزاری کارگاه های آموزشی و بهترین از دورریختنی، چهره

به با این حال عدم  نصب بنر آموزشی و ...( را مطرح کردند.
بندی با حساسیت باال یکی از موارد قابل تکنیک اولویت کارگیری

 Norese عالوه بر اینتحقیقات است. گروه مالحظه در این 

اما  ها پرداختهبه شناسایی و رتبه بندی استراتژی (2006)
 پژوهش .کردنارایه  عدم تدوین استراتژیراهکاری در خصوص 

نیز تفکیک و جداسازی  (1311مدنی شاهرودی و نصیری )

افزایش میزان پسماند و  جامد در مبدا تولیدپسماندهای 

نماید اما از تکنیک خاصی جهت تدوین اشاره می پردازش شده
همچنین  .نمایدنمیها استفاده بندی استراتژیاستراتژی و اولویت

Srivastava et al., 2005) (Yuan, 2013; صرفا 
هایی را برای مدیریت یا امحاء پسماندها پیشنهاد استراتژی

نمودند و به دسته بندی و اولویت بندی آنها نپرداختتند. بررسی 
تحقیقات مبین این موضوع است که در چند ساله اخیر توجه 

های مدیریت اندکی به دسته بندی و اولویت بندی استراتژی
پسماند )به طور همزمان( صورت گرفته و لزوم انجام چنین 
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توجه به موقعیت  شود. باتحقیقاتی بیش از گذشته احساس می
پیشنهاد ، رقابتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

 گردد:می
 های آموزش و اطالع رسانی در راستای طراحی و اجرای برنامه

 قدم بردارند. نفعانیذکارکنان و 
 های مشارکتی و نظارتی ها و برنامهدر صدد ارتقاء شیوه

اند با هدف در راستای مدیریت پسم زیستمحیطسازمان 
 باشند دستیابی به مدیریت پایدار

  توسعه مکانیزاسیون در شهرداری در راستای اجرای هرچه بهتر
 را سر لوحه کار خود قرار دهند. مدیریت پسماند

بندی در شناسایی و اولویت پژوهشرغم اهمیت این علی
هایی محدودیت هاجنبهاز برخی  های مدیریت پسمانداستراتژی
های از نظر به شکل عمدهآن وارد است. در این پژوهش  بر نتایج

شود این موضوع سبب می واستفاده شده  و خبرگانکارشناسان 

سیستم دلیل آنکه  بودن نتایج باال رود؛ اما بهمیزان ذهنی
، اجرا نشده است این حوزهدر مستندسازی منسجم به طور کامل 

از آنجا بود. نن میسر آماری دستاوردهای آ یای امکان ارزیابی کمّ
ها از منابع های ارزیابی استراتژیکه در این پژوهش شاخص

گردد در تحقیقات آینده پیشنهاد می، گوناگون استخراج شد
تری در این حوزه صورت گیرد. از نظر روش بکار مطالعات جامع

های شود از سایر روشگرفته شده در این پژوهش توصیه می
های چندگانه برای ارزیابی و تنی بر شاخصگیری مبتصمیم
های مختلف تعیین ها استفاده کرد و شیوهبندی استراتژیاولویت

 شناسایی و بکار گرفت. ها راحدود آستانه شاخص
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1. EEM (European Excellence Model) 
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