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در بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساري 
: یک گزارش کوتاه1396بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی در سال خصوص

3سمیه جعفریان، 2، زهرا آقالري1پورحسنمجتبی 

20/8/97پذیرش مقاله:28/7/97دریافت اصالحیه از نویسنده:18/7/97ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:27/4/97له:دریافت مقا

چکیده
، لذاباشدایی سازي اقتصاد مقاومتی می، از مصادیق اجرانرژيجویی بازیافت کاغذ عالوه بر صرفهکهاز آنجاییزمینه و هدف:

اقتصادوکاغذبازیافتخصوصدرساريآموزشیبیمارستانپرسنلعملکردونگرشف تعیین آگاهی،پژوهش حاضر با هد
انجام پذیرفت.مقاومتی

صورت به1396سالدراز کارکنان بیمارستان آموزشی سارينفر151حاضر، توصیفیمطالعهدر :هامواد و روش
جهت تجزیه و .شدبررسینامهپرسشتوسطو اقتصاد مقاومتینظرات آنها در خصوص بازیافت کاغذانتخاب وسرشماري

هاي آمار توصیفی و آزمون مجذور کاي استفاده شد.از شاخصها دادهتحلیل 
بازیافت در محل کار چنین بین انجامدانستند. هممیمقاومتی) بازیافت را از مصادیق اقتصاد درصد8/74نفر (113:هایافته

).=001/0pداري وجود داشت (ارتباط معنیی با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایو 
درصد افراد از آگاهی و نگرش کافی در خصوص بازیافت کاغذ 70مطالعه حاضر نشان داد که بیش از :گیرينتیجه

برخوردارند، اما از نظر عملکرد نیاز به آموزش دارند.
فتآگاهی، نگرش، عملکرد، بازیا:هاي کلیديواژه

ایرانمازندران،مازندران،پزشکیعلومدانشگاهساري،آموزشیبیمارستانحسابداريرئیسمدیریت،دکترايدانشجوي-1
ایرانگناباد،گناباد،پزشکیعلومدانشگاهبهداشت،دانشکدهدانشجویی،تحقیقاتکمیتهمحیط،بهداشتمهندسیارشدکارشناسیدانشجوي-2
ایرانبابل،ل،بابپزشکیعلومدانشگاهبهداشتی،معاونتمحیط،بهداشتمهندسیکارشناس) ولئمسنویسنده(-3

jafarian.s51@gmail.com: الکترونیکیپست،011- 32040020: دورنگار،011-32040020: تلفن

مقدمه
محیطی بازیافت را بسیاري از متخصصین علوم زیست

حل اساسی براي کاهش میزان زباله تولیدي و کاهش راه 
ي ناشی از هایآلودگمصرف منابع طبیعی و کاهش 

در.]1[کنند استخراج مواد اولیه و تولید زباله معرفی می

محیطحفاظتآژانستوسطشدهطراحیاستراتژي
اجزايبازیافتپسماند،جامعمدیریتعنوانتحتزیست

وتولیدکاهشازبعد(سوماولویتعنوانبهپسماند
برايسوزاندنهاياستراتژيازقبلو) مجدداستفاده

وسیلهبه طوري که به.]2[است مطرحدفنوانرژيتولید
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نمود کنترلکیفیوکمیاز نظررازبالهتوانبازیافت می
از لحاظبازیافت. بردبینازطورکلیبهراآننتوانمیاما

.]3[است صرفهبهنیزاقتصادي
همسوعملیهايجنبهازیکیتواندمیبازیافتفرآیند

از منظر مقام.باشدمقاومتی نیزاقتصادهايبا سیاست
شامل، استفادهمقاومتیاقتصادهايشاخصرهبريمعظم

تولیدحمایت ازلتی،غیردوودولتیهايظرفیتهمهاز
مصرف،الگويمدیریتمنابع،صحیحمدیریتملی،

چون طالي کثیف یا پسماند هممنابعازحداکثرياستفاده
اجرايراستايدرحیاتیالزاماتاز. یکی]4[باشد می

. استهمگانمساعیتشریکاقتصاد مقاومتیسیاست
القبدرراخودسهمبایدموقعیتیهردرکسهریعنی

تحتاستبدیهیوکندایفاءشکلبهترینبهمسیراین
انفعالوکوتاهیبرايکسیازعذريفعلی،شرایط

ودولتیکارمندانراستاهمیندر،]5-6[نیست پذیرفته
ايمطالعهدر.کار گیرندبهراخودتالشبایدنیزغیردولتی

الگويبررسیعنوانباهمکارشوAghalariتوسطکه
اسالمیفرهنگبهعنایتباهاخانوادهدرموادافتبازی

عبارتباخانوارهادرصد28کهدادندنشانبودشدهانجام
امربههاآندرصد51وداشتهآشناییمقاومتیاقتصاد
دیگريمطالعهدر.]7[ورزیدند میمبادرتبازیافت

استانیکمؤسساتواداراتدرکاغذبازیافتپتانسیل
مورد مؤسسه20ازکهاستقرارگرفتهبررسیمورد 
کاغذبازیافتوتفکیکموضوعموردیکدرتنهابررسی

. ]8[است آمدهدر میاجرابه
- به اینکه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد گروهتوجهبا

هاي خاصی مانند پرسنل درمانی در خصوص بازیافت حائز 
ختلف مردم تواند الگویی براي اقشار ماهمیت است و می

ها چنین پسماندهاي کاغذي در بیمارستانباشد و هم
شود و با توجه بههمراه با سایر پسماندها مخلوط می

تولیدي،زبالهمقدارکاهشاز جمله بازیافتفراوانمزایاي
طبیعی منابعوانرژيسازيذخیرهدفع،هزینهکاهش
دافاهسازياجرادربازیافتتأثیردیگرسوياز، و]9[

با هدف تعیینمطالعهاین،]7[جامعه درمقاومتیاقتصاد
آموزشیبیمارستانپرسنلکردعملونگرشآگاهی،
شد تا با آگاه سازي کاغذ اجرابازیافتخصوصدرساري

پرسنل درمانی در خصوص نقش مثبت بازیافت کاغذ در 
.کمک به اقتصاد کشور گامی مثبت برداشته شود

هامواد و روش
نفر از کارکنان 200مطالعه توصیفی با همکاري نای

تختخوابی با 250بیمارستان آموزشی ساري (بیمارستان 
هاي داخلی، اطفال، چشم، ارتوپدي، انکولوژي تخصص

در جراحی) در شهرستان ساري واقع در استان مازندران
گیري به روش سرشماري انجام شد. نمونه1396تابستان 

بیمارستان شامل: پزشکان، پرستاران، از میان کلیه پرسنل
کارکنان اتاق عمل، آزمایشگاه، کارکنان اداري، خدمات و 

غیره انجام شد. 
ها به مطالعه کارکنانی بودند که بیش معیار ورود نمونه

چنین از نظر نوع سال سابقه کار داشتند و هماز یک
ها در اختیار نامهاستخدام، کارکنان رسمی بودند. پرسش

نفر از پرسنل قرار گرفت و به آنها فرصت داده شد تا 200
چنین در نامه را پاسخ دهند. همدر مدت دو هفته پرسش

طول دو هفته محققین این پژوهش، به صورت حضوري به 
کردند. به ها را یادآوري مینامهپرسنل تکمیل پرسش

چون بارکاري زیاد و عدم تمایل برخی دالیل مختلفی هم
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نفر 151ها، در نهایت نامهپاسخگویی به پرسشپرسنل در
مالحظاترعایتمنظورها پاسخ دادند. بهنامهبه پرسش

مورد تمامی کارکنانبرايپژوهشانجامازهدفاخالقی،
تمامبرايپژوهشدرشرکتوشددادهتوضیحمطالعه

کهشددادهاطمینانهاآنبه. بوداختیاريکامالًآنان
مورد کلیصورتبهتنهاهادادهوماندهرمانهمحاطالعات
ونامنوشتنبهنیازيچنینهم. گرفتخواهدقراراستفاده

معیار خروج .نبود و به افراد یک کد داده شدخانوادگینام
افراد از پژوهش عدم تمایل براي ادامه شرکت در مطالعه 

نامه پرسشپژوهش،در ایناطالعاتگردآوريابزاربود.
گران مطالعه حاضر محقق ساخته بود که توسط پژوهش

تن از متخصصین 5نامه توسط طراحی شد. روایی پرسش
بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن هم از 

چهاردرنامهطریق آلفاي کرونباخ به دست آمد. پرسش
این(دموگرافیکاطالعات: اولبخششده بود.بخش تهیه

در کنندگان شرکتاطالعاتکهبودسؤال5شاملقسمت
شغل و سابقه کار میزان تحصیالت، جنس،خصوص سن،

ضریب سؤال (5شاملیآگاهسؤاالتبود). بخش دوم:
آگاهی با )، با سؤاالتی در خصوص77/0کرونباخ آلفا 

بخش بود. افتیبازهايمفهوم اقتصاد مقاومتی و روش
ضریب آلفال (سؤا7مربوط نگرش شامل سؤاالتسوم:

نگرش دهندهنشانکسب نمره باالتر )،که74/0کرونباخ
مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد در خصوص بهتر

ضریب(سؤال8شاملعملکردسؤاالت: چهارمبود. بخش
عملکرددهندهنشانباالترنمره،کسب)8/0آلفا کرونباخ

زائدموادبازیافتبهمربوطمسائلخصوصدربیشتر
در هر سه قسمت سؤاالت آگاهی، نگرش و . بودجامد

اي از درجهصورت طیف لیکرت پنج ها بهعملکرد، پاسخ

شده بود که هر سؤال کامالً مخالف تا کامالً موافق تنظیم 
بود.5تا 1داراي امتیازي بین 

جهتها،کدگذاري دادهواطالعاتآوريجمعازپس
-همو22نسخه spssآماريارافزنرمازهادادهتحلیل

آماريهايآزمونوتوصیفیآمارهايشاخصازچنین
ها استفاده شد. سطحتحلیل دادهمنظورمجذور کاي به

.شدگرفتهنظردر05/0هاداري آزمونمعنی

نتایج
نتایج حاصل از پردازش اطالعات دموگرافیک کارکنان 

معیار سنی که میانگین و انحراف دادنشانبیمارستان
با دامنه سنی 33/37±05/9کنندگان در مطالعه شرکت

) پرسنل مورد درصد6/59نفر (90سال بودند. 62تا 18
ترین ) از نظر شغلی بیشدرصد49نفر (74بررسی زن، 

) لیسانس و درصد8/66نفر (101تعداد پرسنل پرستار، 
115سال داشتند. 10) سابقه کار تا درصد6/45نفر (69

) با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی داشتند درصد1/76نفر(
) اجرایی سازي اقتصاد مقاومتی درصد4/75نفر (114و 

) درصد2/60نفر (91دانستند. در جامعه را ضروري می
دانستند. بازیافت را از مصادیق اقتصاد مقاومتی می

درصد) معتقد بودند که 4/77نفر (117چنین هم
رین مکان تفکیک کاغذهاي باطله در محل تولید تمناسب

109). در پاسخ به سؤاالت بخش نگرش، 1است (جدول 
شده در خصوص اقتصاد درصد) اقدامات انجام 1/72نفر (

نفر 133دانستند. مقاومتی در سطح جامعه را ناکافی می
درصد) بیان نمودند بازیافت کاغذ در حفظ سرمایه 88(

درصد) بازیافت کاغذ را 3/46نفر (70ملی مؤثر است، ولی 
). 1دانستند (جدول گیر و پر دردسر میکاري وقت
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کاغذ و اقتصاد مقاوتی توزیع فراوانی پاسخ به سؤاالت آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان آموزشی ساري در رابطه با بازیافت- 1جدول 
)n= 151(1396در سال

ارستانپاسخ کارکنان بیمسؤاالت
کامالً مخالفممخالفمنظري ندارمموافقمکامالً موافقمسؤاالت آگاهی

(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد
3) 9/1(4) 6/2(29) 2/19(82) 3/54(33) 8/21(.من با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی دارم

4) 6/2(13) 6/8(20) 2/13(86) 9/56(28) 5/18(.اقتصاد مقاومتی در کشور موافقممن با ضرورت اجرایی سازي
6) 9/3(4) 6/2(26) 2/17(47) 1/31(44) 1/29(بازیافت کاغذ از مصادیق اجرایی سازي اقتصاد مقاومتی است.

2) 3/1(5) 3/3(17) 2/11(73) 3/48(54) 7/35(شود.ها میبازیافت کاغذ باعث کاهش هزینه
2) 3/1(10) 6/6(22) 5/14(70) 3/46(47) 1/31(ترین مکان تفکیک کاغذهاي باطله در محل تولید است.مناسب

سؤاالت نگرش
شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح اقدامات انجام 

جامعه ناکافی بوده است.
)1/21 (32)9/50 (77)8/21 (33)9/3 (6)9/1 (3

شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح اقدامات انجام 
.جامعه و کشور منجر به عمل شده است

)6/8 (13)7/31 (48)82/27 (42)1/25 (38)6/6 (10

بازیافت کاغذ در حفظ منابع زیستی و کاهش آلودگی مؤثر 
است.

)3/46 (70)41 (62)5/10 (16)6/0 (1)3/1 (2

2) 3/1(5) 3/3(11) 2/7(68) 45(65) 43(کاغذ در حفظ سرمایه ملی مؤثر است.بازیافت
1) 6/0(2) 3/1(15) 9/9(58) 4/38(75) 6/49(است.ايخداپسندانهکارکاغذبازیافت
13) 6/8(42) 8/27(38) 1/25(50) 1/33(20) 2/13(است.پردردسريوگیرکار وقتکاغذبازیافت
2) 3/1(9) 9/5(21) 9/13(60) 7/39(59) 7/35(است.اسرافازجلوگیريکاغذبازیافت

سؤاالت عملکرد
تاکنون شاهد اجراي مصادیق اقتصاد مقاومتی در محیط 

ام.شغلی خود بوده
)5/10 (16)8/21 (33)4/30 (46)1/23 (35)6/8 (13

4) 6/2(16) 5/10(22) 5/14(85) 2/56(24) 8/15(گیرم.خود به کار میمصادیق اقتصاد مقاومتی را در زندگی 
مثلبازیافتیکاغذهايازحاصلکاالهايخریدبهحاضرمن

هستم.بازیافتیمدادهاي
)7/33 (51)3/44 (67)2/15 (23)6/4 (7)9/1 (3

کیفیتبازیافتیکاغذهايازتولیديکاالهايمعتقدممن
ند.ندارمطلوبی

)5/14 (22)7/39 (60)8/27 (42)8/15 (24)9/1 (3

1) 6/0(12) 9/7(29) 2/19(75) 6/49(34) 5/22(.کنممیاستفادهدوبارهرویکباطلهکاغذهايازمن
آوري کاغذهاي در محل کار من سطل زباله مخصوص جمع

باطله وجود دارد.
)8/19 (30)5/65 (99)9/13 (21)4/28 (43)3/3 (5

مخصوصزبالهسطلدرراباطلهکاغذهايکارممحلدرمن
اندازم.میآن

)5/22 (34)7/31 (48)5/16 (25)5/22 (34)6/6 (10

6) 9/3(16) 6/10(22) 5/14(72) 6/47(35) 1/23(.کنممیجداهازبالهسایرازراباطلهکاغذهايمنزلدرمن
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4/85نفر (129کرد، در پاسخ به سؤاالت بخش عمل
اي جداگانه براي درصد) در محل کارخود سطل زباله

درصد) تفکیک 3/54نفر (82بازیافت کاغذ داشتند و 
درصد) در محل 8/70(نفر107کاغذ را در محل کار و

نفر 118دهند. زندگی خود تفکیک کاغذ را انجام می
درصد) بیان کردند حاضر به خرید محصوالت 1/78(

).1حاصل از بازیافت کاغذ هستند (جدول 
آماري مجذور کاي نشان داد سطح تحصیالت و آزمون

) =002/0pآگاهی از اقتصاد مقاومتی و بازیافت کاغذ (
داري وجود داشت، به طوري که افراد با سطح ارتباط معنی

تحصیالت باالتر، به انجام بازیافت اعتقاد بیشتري داشتند. 
میان انجام بازیافت در محل کار و آشنایی با مفهوم اقتصاد 

داري وجود داشت. ) ارتباط معنی=001/0pمقاومتی (
راد با آماري مجذور کاي نشان داد میان جنسیت افآزمون

داري انجام عمل بازیافت در محل کار و منزل ارتباط معنی
که انجام بازیافت در )، به طوري=021/0pوجود داشت (

هاي آماري میان زنان بیشتر از مردان بوده است. اما آزمون
میان سابقه کار و نوع شغل با فرآیند بازیافت ارتباط 

).p<05/0داري نشان نداد (معنی

بحث
حاضــر بیشــتر کارکنــان آگــاهی خــوبی در همطالعــدر

خصـوص اقتصــاد مقـاومتی و بازیافــت کاغـذ داشــتند، بــه    
) با مفهوم اقتصاد مقاومتی درصد1/76نفر (115که طوري

) بازیافــت را از درصــد2/60نفــر (91آشــنایی داشــتند و 
نفـر  117چنـین  دانستند. هممصادیق اقتصاد مقاومتی می

ترین مکان تفکیـک  که مناسب) معتقد بودند درصد4/77(
نتـایج چنـین هـم کاغذهاي باطلـه در محـل تولیـد اسـت.    

بررسـی عنـوان تحـت همکـارانش وMehdinejadمطالعه
وگنبـد گرگـان، شهرهايمردمکردعملونگرشآگاهی،

دادنشانشهريزائدموادمدیریتمورددرکتولآبادعلی
افــتبازیخصــوصدرمــردمنگــرشوآگــاهیمیــزانکــه

آنگـر بیـان مطلـب این. ]10[بود متوسطحددرپسماند
خصـوص درمـردم نگـرش وآگـاهی زمانگذرباکهاست

گذاشـته اثـر نیزهاآنکردعملدرویافتهافزایش بازیافت
افـراد، آگـاهی مسـتمر ارتقاءوبهترنتایجبهرسیدنتااما
زیافتباوتفکیکبهمربوطمسائلآموزشبهنیازچنانهم

.داردوجود
) کارکنان بیان درصد4/85نفر (129در مطالعه حاضر 

اي براي نمودند که در محل کارشان سطل زباله جداگانه
موضوعکهاستذکربازیافت کاغذ وجود دارد. شایان 

تخریبگسترشازدلیل جلوگیريبهکاغذبازیافت
اهمیتاقتصادياز نظردرختان،قطعوهاجنگل

75کاغذآن بازیافتبرعالوه. کندمیپیدانیدوچندا
انرژيجویی درصرفهدرصد50هوا،آلودگیکاهشدرصد

. ]11[داردپیدرنیزراهاآبآلودگیکاهشدرصد90و
عنوانباايمطالعهو همکاران درZhangدر این رابطه، 

آموزشدرپایدارهايزبالهسبز، توسعه مدیریتدانشگاه
موردي،مطالعهیکعنوانبهSouthamptonنشگاهداعالی

قراراز جملهاطمینانقابل خدماتارائهجامع وبازیافت
متوسططوربهآشپزخانههردرهاي بازیافتسطلدادن
دانشگاهایندرزائدموادبازیافتدرصد25افزایشباعث

. انجام فرآیند بازیافت به خصوص در ]12[استگردیده
چون وجود و محل کار نیازمند حداقل امکانات هممنزل 
هاي زباله مجزاست تا تفکیک پسماند در مبدأ سطل

درستی انجام شود و از این طریق انگیزه الزم براي به
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تفکیک، به خصوص تفکیک کاغذهاي باطله در مبدأ ایجاد 
شود.می

افراد درصد88هاي مطالعه حاضر نشان داد که یافته
مؤثرملیسرمایهحفظدرکاغذبازیافتمعتقد بودند 

گالن آب و 6953است. از طریق بازیافت کاغذ در مصرف 
. در مطالعه ]13[شود جویی میگالن نفت صرفه463
و همکارانش در شهر سیرجان Alibeygiشده توسط انجام

تحت عنوان بررسی کمیت و کیفیت پسماندهاي شهر 
رصد کاغذهاي باطله د9تا 7سیرجان، با توجه به میزان 

صرفه اقتصادي آن در میان سایر پسماندها و با توجه به
روي تفکیک کاغذ و بازیافت مناسب پسماندها تأکید شد

تفکیک و بازیافت کاغذ که از مصادیق اقتصاد .]14[
عالوه بر صرفه اقتصادي، ، زیراشودمقاومتی محسوب می

بنابراین زیست نیز اثر مطلوب خواهد گذاشت. روي محیط
- مبادرت به آموزش در این خصوص ضروري به نظر می

رسد.
از نقاط قوت مطالعه حاضر پرداختن به موضوعی 

مقاومتی) اجتماعی اقتصادي (اقتصادبهداشتی (بازیافت) و
اشاره کرد، زیرا اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر از 
سوي رهبر معظم انقالب اسالمی مورد تأکید قرار گرفته و 

ز سوي ایشان تأکید شده است که مصادیق اقتصاد ا
هاي تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزهمقاومتی نه

چون بهداشت و درمان نیز باید تبیین مختلف علوم هم
توان به چنین از دیگر نقاط قوت این مطالعه میشود. هم

انجام این بررسی در میان پرسنل بیمارستان اشاره کرد که 
ها هستند. گیري از بیماريذاري در درمان و پیشافراد اثرگ

توان به هاي مطالعه حاضر میاز نقاط ضعف و محدودیت
ها از سوي پرسنل نامهعدم عودت تمامی پرسش

توان به دلیل بیمارستان اشاره کرد که این موضوع را می
بارکاري زیاد پرسنل، درك نمود.

گیرينتیجه
ی و نگرش کارکنان در مطالعه حاضر نشان داد که آگاه

خصوص اقتصاد مقاومتی و بازیافت کاغذ در سطح خوبی 
کرد براي رسیدن به وضعیت قرار داشت اما از نظر عمل

مطلوب نیاز به آموزش است. بنابراین باید در راستاي 
نهادینه کردن مسائل بهداشتی به خصوص بازیافت که 

و نقش مؤثري در سالمت مردم، محیط زندگی و نیز همس
هاي آموزش،با اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه است

شود در چنین پیشنهاد میمستمري انجام شود. هم
اي ها، سطل زبالهچون بیمارستانهاي درمانی هممحیط

تا این ،مخصوص کاغذهاي باطله وجود داشته باشد
پسماندهاي با ارزش از نظر اقتصادي، با سایر پسماندهاي 

خلوط نشوند.عفونی و درمانی م
تشکر و قدردانی

پزشکان، پرستاران و سایر کلیههمکاريازوسیلهبدین
کارکنان بیمارستان که در پژوهش حاضر شرکت کردند و 

اینانجامدرراماهانامهبا پاسخ صادقانه به پرسش
.. گرددمینمودند، قدردانییاريپژوهش
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Study of knowledge, Attitude and Practice of Sari Training Hospital

Personnel on Paper Recycling and Resistance Economy in 2017:

A Short Report
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Background and Objectives: Paper recycling saves energy, and it is an example of resistance economy.

Therefore, the purpose of this study was to determine knowledge, attitude and practice of Sari Training Hospital

personnel on paper recycling and resistance economy.

Materials and Methods: In the present descriptive study, conducted in 2017, 151 staff of Sari Training Hospital

were selected in census method and their views regarding paper recycling and resistance economy were

investigated through a questionnaire. Descriptive statistics and chi-square test were used to analyze the data.

Results: 113 people (74.8%) considered recycling as an example of resistance economy. There was also a

significant relationship between doing recycling at work and familiarity with the concept of resistance economy

(p=0.001).

Conclusion: The present study showed that more than 70% of people have adequate knowledge and attitude

about paper recycling, but they need training in terms of performance.
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