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چکیده
هدف از مطالعه حاضربررسي آثار اجتماعي و فرهنگي آموزش شهروندان درزمینه مديريت پسماند در محله نیروی-
هوايي منطقهی  13شهرداری تهران مي باشد .در اين مطالعه ،روش پژوهش ازنظر مسیر توصیفي تحلیلي ،ازنظر زمان
مقطعي ،ازنظر هدف كاربردی و ازنظر میزان ژرفايي پهنانگر است .برای گردآوری اطالعات نیز از روش اسنادی و
میداني استفاده شده است كه قسمت میداني شامل مصاحبه های عمیق و انجام فوكوس گروپ مي باشد .جامعهی آماری
پژوهش شامل آندسته از افراد ساكن در منطقه 13شهرداری تهران كه انواع آموزشهای مديريت پسماند به آنهاارائه
شده وكارشناسان ادارات بازيافت منطقه 13و آموزشگران محله نیرویهوايي مي باشد.با توجه به نتايج تحقیق مهم ترين
تأثیرات شناسايي شده شامل موارد زير مي باشد :افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله ،كه دارای تاثیر مستقیم و
اولیه مي باشد .افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست محله ،كه دارای تاثیر ثانويه و غیر مستقیم مي باشد.
افزايش مشاركت مردم در فعالیت های ديگر محله ،كه دارای تاثیر انباشتي و فزاينده مي باشد .بهبود پاكیزگي سطح
محل ،دارای تاثیر ثانويه و غیر مستقیم مي باشد .كم شدن فعالیت زباله گردها و آشغال جمع كن غیررسمي كه دارای
تاثیر ثانويه و غیر مستقیم مي باشد .افزايش درآمد برای شهرداری ،كه دارای تاثیر ثانويه و غیر مستقیم مي باشد .افزايش
و غیر مستقیم مي باشد .میزان رضايت مندی پیمانكار اجرای طرح ،كه دارای تاثیر انباشتي و فزاينده مي باشد .رضايت
ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه ،كه دارای تاثیر انباشتي و فزاينده مي باشد .باال رفتن اعتماد
اجتماعي میان آموزش ديدگان ،كه دارای تاثیر انباشتي و فزاينده مي باشد.
واژگان کلیدی :تأثیرات ،اجتماعي و فرهنگي ،آموزش شهروندی ،مديريت پسماند.

تاریخ دریافت مقاله1396/11/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/12/23 :

 1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 2استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 3دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران)FARDINMANSORI@GMAIL.COM(.
 4کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران
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درآمد برای پیمانكار طرح ،كه دارای تاثیر مستقیم و اولیه مي باشد .كاهش آلودگي های محیطي ،كه دارای تاثیر انباشتي
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مقدمه
سیستم مديريت پسماند شهری به معنای امروزی آن ،در دهه  1930در كشورهای صنعتي پديد آمد.
تا دهه  1970به پسماند به عنوان دور ريزنگاه میشد و در اين شیوه ها معايب متعدد بهداشتي ،محیط
زيستي ،اقتصادی و زيبايي شناختي وجود داشت ،كه در سايه تحوالت تكنولوژِی و افزايش آگاهي
های عمومي سیستم های جديد مديريت پسماند در كشورهای صنعتي و ساير كشورهای دنیا به
تدريج توسعه يافت .در اين دگرگوني ها توجه به مسائل زيست محیطي و شرايط سیاسي و
اقتصادی آن ،مسائلي نظیر صرفه جويي در مصرف مواد و انرژی و بازيافت آنها از پسماند شهری به
طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان فرآيند پردازش و بازيافت پسماند جايگاه كلیدی
تری در مديريت پسماند پیدا كرد .در دهه هشتاد و نود میالدی ،مسئله (توسعه پايدار) مطرح شد و
صاحبنظران به اين نتیجه رسیدند كه بدون لحاظ كردن سه جنبه ی اقتصادی ،محیط زيستي و
اجتماعي ،نمي توان امید داشت كه منابع محدودكره ی زمین پاسخگوی نیازهای نسل های بعدی نیز
باشد(نورپور وهمكاران.)9:1392 ،
افزايش سريع جمعیت ،توسعه صنايع و پیشرفت تكنولوژی و تمايل بیشتر به افزايش موادمصرفي و
درنتیجه ازدياد مواد زائد1جامد ،از مسائلي است كه اخیرا درجوامع بشری بحرانهای عظیمي را به-
وجود آورده است .گزارشها و آمارهای موجود در از كشورهای توسعهيافته نشان ميدهد كه هرروز
به ازای هر خانوار  1تا  8كیلوگرم مواد زائد خانگي )براس و همكاران( و ساالنه بیش از 5میلیون-
تن مواد زائد جامد شهری و صنعتي تولید ميشود مضافاً اينكه جمعآوری و دفع چنین موادی
دراغلب كشورهای جهان بهويژه كشورهای درحال توسعه از تكنولوژی چندان پیشرفتهای
اولیه شهرها و كشورهای درحالتوسعه برای حل مشكل تلنبار زباله و عدم جمعآوری و دفع
بهداشتي است(راينر و همكاران.)1390 ،
ميتوان گفت جداسازی ،كلید فرايند كامل مديريت علمي مواد زائد ميباشد .زيرا دستهبندی و
جداسازی صحیح طبقات مختلف مواد زائد؛ به پااليش و دفع مناسبتر آنها منجر ميگردد .تفكیك
از مبدا با اهدافي چون بازيافت بخش عمدهای از زبالههای شهری و برگشت آن به چرخه تولید و
مصرف مجدد ،كاهش چشمگیر حجم و وزن زبالههای شهری ،كاهش هزينههای مربوط به جمع-
آوری و دفع مواد زائد ،منافع اقتصادی قابل كسب از مواد تفكیك شده ،صرفهجويي در اراضي مورد
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برخوردار نیست بنابراين ايجاد يك سیستم منظم جمعآوری و دفع بهداشتي زباله يكي از نیازهای

بررسي آثار اجتماعي و فرهنگي ...

نیاز برای دفن زباله و كاهش هزينههای مربوط ،كمشدن استهالک و هزينههای تعمیرات و نگهداری
گاهي كارخانههای كمپوست و تولید كمپوست مرغوب و بهعبارتيديگر دستيابي بهاهداف
اقتصادی ،بهداشتي و زيستمحیطي موردتوجه است.
در جامعه امروز ،لزوم آموزش فرهنگ زندگيشهری كامال مشهود است .شهر تهران نیز باافزايش
مداوم جمعیت و افزايش خرده فرهنگها و قومیتهای متعدد رو بهروست و بهموازات آن با
نیازهای اجتماعي وابستهبه آن مواجه است كه با گسترش و افزايش اين وضعیت ،نیازها بهمراتب
بیشتر ميشود .لذا اين امر ،تعهداتي را برای مديران شهری و تكالیفي را برای شهروندان بههمراه
دارد و ارزشها و هنجارهای را بهدنبال دارد كه اين مهم ،مديريت مطلوب شهری را با تكیه
برآموزشهای شهروندی ،جهت انتقال آموزشهای شهری به مردم با هدف ارتقای مشاركت-
اجتماعي بیش از پیش ميطلبد.كي از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشي؛ تدوين محتوای آموزشي
منطبق با نیاز شهروند است و ازجمله مسائلي كه امروزه نیز حائزاهمیت است بازيافت است.
درجامعه امروز ،بازيافت زباله ميتواند نقش بسیار مهم و حائز اهمیتي در حفظ منابع طبیعي و ملي
و نهايتا پايدار كشور ايفا نمايد .مشاركت شهروندان در امر تفكیك پسماند ميتواند گام موثری در
پیشبرد اهداف توسعه پايدار ايفا نمايد .متولي امر آموزش شهروندی در اين حوزه نیز شهرداری
است تا فرهنگسازی و آموزش شهروندان را هرچه بیشتر و موثرتر انجام داده تا درجهت نیلبه
پیشبرد اهداف حفاظت از منابع طبیعي و همچنین جلوگیری از آلودگیهای زيستمحیطي بهعنوان
يك عامل موثر بكوشد)تمیزی فر.)1390:7 ،
مديريت پسماند بدون درنظرگرفتن نقش مردم كه تولیدكننده اصلي پسماند هستند ،غیرقابلممكن
خواهد بود .مشاركت و همكاری مردمي و شركت آگاهانه و حسمسئولیت و دلسوزی برای آيندگان
يكي از نیازهای اساسي بشر موردتوجه قرار داد و برای بهرهبرداری از میزان مشاركت مردم ،آموزش
و فرهنگسازی نقش مهمي را ايفا ميكند .اهمیت آموزش و اطالعرساني و آگاهي درتمام
امورشهری برای افزايش میزان مشاركت و همكاری مردمي بسیار قابلتوجه ميباشد .كه بايد در اين
زمینه از روشهای نوين و آكادمیك آموزشي كه آمیزهای از علم و تجربه ميباشد ،بهره گرفت .از
مهم ترين عوامل موثر برمیزان مشاركت مردم آگاهي ،آموزش و ايجاد انگیزه در آنها به روشهای
مختلف ميباشد ،البته آگاهي بهتنهايي موثر نميباشد چون پیامد آگاهي بايد تغییرنگرش و درنتیجه
تغییر رفتار و اقدام به مشاركت باشد )احمدی و همكاران.)1392 ،
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است كه سبب توسعه و آرامش و حیات اجتماعي ميشود .مشاركت را بايد بهعنوان هدف ،ابزار و
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بدينترتیب شهروندان برای ادارهی اموری شهری ازجمله امر نظافت و تولید پسماند و دفع مواد
زايد در محلهی خود ،نیازمند آموزشهايي شهروندی مناسب در اين زمینه هستند تا بتوانند كنش
بهتری دررابطه با پسماند در محلهی خود داشته باشند .آموزشهای شهروندی به شهروند كمك
ميكند تا در زمان كوتاهتر و با هزينهی كمتر و بهشیوهای هنجاریتر مسیر زندگي خود را در محله
طي كند (كیاني.)1392 ،
برهمیناساس سازمان مديريت پسماند ،درسال 12 ،1393ناحیه درسطح شهر تهران را برای اجرای
طرح پايلوت تفكیك از مبدأ انتخاب نموده است كه ناحیه 2منطقه  13و محله نیرویهوايي جزء
يكي از آنها است .براساس اين طرح ،در هر محله ناحیه  ،2يك آموزشگر همراه يك ماشین ملودی
و راننده و كارگر ،هرروز درمحله فعالیت ميكنند .فعالیت آنها شامل آموزش چهرهبهچهره ،توزيع
كیسه مخصوص زباله خشك و دريافت كیسههای پرشده و حركت ماشین با پخش ملودی است.
آگاهي از اثرات اجرای اين طرح و آموزشهايي كه به شهروندان در اين زمینه داده ميشود ،نیازمند
پژوهشي دقیق و موشكافانه ،از اثرات و ابعاد پنهاني اين طرح است .بنابراين مهم ترين اهداف انجام
تحقیق حاضر را مي توان در موارد زير بیان كرد:
 .تعیین اثرات و پیامدهای آموزش مديريت پسماند بر ساكنان محله نیروی هوايي منطقهی 13
شهرداریتهران
 .شناسايي افراد و گروههای ذينفع در اين طرح.
 .شناسايي و ارزيابي تاثیراتاجتماعي و فرهنگي احتمالي آموزش مديريت پسماند در محله نیروی
هوايي منطقهی  13شهرداری تهران بر عملكرد سازمانها و نهادهای موجود در محدوده اجرای
طرح.
اهمیت آن.
 .جلب مشاركت عمومي و سهیم كردن شهروندان محله نیروی هوايي منطقهی  13شهرداری تهران
در مديريت پسماند محله خود.
 .ارائهی راهكارهای عملي برای كاهش تاثیرات منفي و تقويت آثار مثبت طرح.
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 .شناخت نگرشها و ارزيابي نظرات شهروندان در خصوص لزوم آموزش مديريت پسماند و
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 مبانی نظری تحقیق -پیشینه تجربی

 شاهكوهي و همكاران( )1393میزان مشاركت شهروندان در مديريت پسماند خانگي در شهرمشهد را با  322نمونه از سرپرستان خانوار مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين تحقیق نشان مي دهد
كه عواملي همچون رضايت،اعتماد،آگاهي و تعلق خاطر به مكان مي تواند در میزان مشاركت موثر
باشند .همچنین متغیرهای شغل،تحصیالت،هزينه خانوار،جنس و نوع مالكیت با میزان مشاركت
رابطه معناداری دارد .درحالي كه سن با متغیر وابسته تحقیق رابطه ای نداشت.
 مظاهری و همكاران در ( )1392پژوهشي با عنوان بررسي میزان تاثیر آموزشهای چهره به چهرهعوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مديريت پسماند انجام دادهاند .اين پژوهش با
هدف تعیین میزان اثربخشي دورههای آموزش چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار
شهروندان در امر مديريت پسماندهای شهری انجام گرديده است .اين تحقیق از نظر هدف كاربردی
و از نظر روش پیمايشي و ماهیت آن از نوع تحقیقات علي مقايسهای بوده است.در تحلیل يافتههای
اين پژوهش بیان ميكنند كه :اثربخشي دورههای آموزشي چهره به چهره در رفتار شهروندان پیرامون
مباحث مديريت پسماند شهری بر  3سطح دانش شهروندان با ضريب همبستگي چندگانه  0/391و
ضريب تعیین  ،0/153بینش شهروندان با ضريب همبستگي  0/491و ضريب تعیین  0/242و كُنِش
شهروندان با ضريب همبستگي چندگانه  0/516و ضريب تعیین  0/270تأثیرگذار بوده است.
كريمي( )1392در بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر مشاركت شهروندی(مطالعه موردیتفكیك زباله از مبداء در شهر تهران) و با  384نمونه از مناطق  1،7،17شهر تهران انجام داده است.
شهرداری و نگرش زيست محیطي و شرايط عمل بر میزان مشاركت در تفكیك موثر هستند و از
بین اين عوامل شرايط عمل و احساس مسئولیت شهروندی مهم تر مي باشند.
 عمادزاده و همكاران( )1391به بررسي عوامل مور بر رفتار بازيافت و مشاركت شهروندان دربرنامه های بازيافت پرداختند .اين پژوهش در روستای ياسه چای از توابع شهرستان شهركرد و در
بین  140خانوار انجام شد.نتايج حاصل از تحقیق نشان مي دهد دانش و آگاهي از برنامه های
بازيافت و محیط زيست و درک اثربخشي عمل فردی بر مشاركت شهروندان در برنا مه های جمع
آوری و بازيافت پسماند تاثیر زيادی دارند.
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در اين پژوهش متغیرهای مسئولیت شهروندی،باورهای نادرست،سودمندی تفكیك زباله ،اعتماد به
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 صالحي و همكاران()1391رفتارهای زيست محیطي گردشگران ساحلي شهر بوشهر را موردبررسي قرار دادند .در اين تحقیق  268پرسش نامه در بین گردشگراني كه در ايام نوروز در اين شهر
اقامت داشتند توزيع گرديد .نتايج نشان داد نگراني زيست محیطي با رفتارهای زيست محیطي هم
بستگي مثبتي دارد .در حالي كه از بین متغیرهای جمعیتي(سن،تحصیالت،وضعیت تاهل،نوع اقامت)
تنها متغیر سن رابطه معناداری با رفتار زيست محیطي دارد.
چارچوب نظری
نظریهی توسعهی پایدار شهری

نظريهی توسعهی پايدار شهری حاصل بحثهای طرفداران محیط زيست دربارهی مسائل زيست-
محیطي بهخصوص زيست شهری است كه به دنبال نظریهي توسعهی پايدار برای حمايت از منابع
محیطي ارائه شد .در اين نظريه موضوع نگهداری منابع برای حال و آينده از طريق استفادهی بهینه از
زمین و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجديدناپذير مطرح است .نظريهی توسعهی پايدار
شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگيهای زيستشهری و ناحیهای ،كاهش ظرفیتهای تولید
محیط محلي ناحیهای و ملي ،حمايت از بازيافتها ،عدم حمايت از توسعههای زيانآور و از بین
بردن شكاف میان فقیر و غني را مطرح ميكند .همچنین راه رسیدن به اين اهداف را با برنامهريزی-
های شهری ،روستايي ،ناحیهای و ملي كه برابر با قانون كنترل بیشتر در شهر و روستاست ميداند.
اين نظريه به مثابهی ديدگاهي راهبردی به نقش دولت در اين برنامهريزیها اهمیت بسیاری ميدهد
و معتقد است دولتها بايد از محیط زيست شهری حمايت همهجانبهای كنند .اين نظريهپايداری
شكل شهر ،الگوی پايدار سكونتگاهها ،الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینهی مصرف سوخت و نیز
شهرنشینان ميداند .در يك ديد اجمالي مباني نظری مفهوم پايداری در شهر و ناحیه شامل اين موارد
ميشود :كاهش آلودگي ،نگهداری منابع طبیعي ،كاهش حجم ضايعات شهری ،افزايش بازيافتها،
كاهش انرژی مصرفي ،افزايش بیش از حد جانداران مفید در شهر و روستا با ايجاد جامعهی
جنگلي ،درختان شهری و نواحي سبز ،عدم تمركز شهری و كاهش پراكندگيها ،افزايش تراكم
متوسط در حومههای شهری و شهرهای كوچك ،كاهش فواصل ارتباطي ،ايجاد اشتغال محلي،
توسعهی متنوع مساكن در مراكز اشتغال ،توسعهی شهرهای كوچك برای كاهش اتكا به شهرهای
بزرگ ،ساختار اجتماعي متعادل حمل و نقل عمومي و كاهش راهبندان جادهای ،مديريت ضايعات
بازيافتنشدني ،توزيع منابع و تهیهی غذای پايدار محلي به اين طريق اوال با جانشیني منابع و
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شهر را در سلسله مراتب ناحیهی شهری بررسي ميكند زيرا ايجاد شهر را فقط برای لذت
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نوسازی آنها اتخاذ سیاست كاربری صحیح و محافظت از زمین باال میرود و ثانیاً با توجه به برنامه-
ريزی شهری و ناحیهای و ساماندهي فضا توسعهی پايدار شهری حاصل ميشود .در سازمان ملل
مسائل محوری و شرايط ضروری برای توسعهی پايدار كه بهوسیلهی كمیسیون جهاني توسعه و
محیط مورد شناسايي قرار گرفته است به قرار زير است :جمعیت و توسعه ،امنیت ،انرژی ،صنعت و
چالشهای شهری .پیگیری سیاست مبتني بر توسعه ی پايدار متضمن رعايت موارد زير است:
وجود نظامي سیاسي كه مشاركت مؤثر شهروندان در فرآيند تصمیمگیری را تضمین كند
وجود نظامي اقتصادی كه راهحلهايي برای تنشهای برخاسته از توسعهی هماهنگ و ناموزون را
فراهم آورد
وجود نظامي تولیدی كه تعهد حفظ مباني بومشناختي برای توسعه را محترم شمارد
وجود نظامي فنآورانه )تكنولوژيكي) كه الگوهای پايدار برای تجارت را پايهريزی نمايد
وجود نظامي بینالمللي كه الگوهای پايدار برای تجارت را پايهريزی نمايد )نوابخش و همكاران،
.)1388
نظریهی شهر سالم
نظريهی شهر سالم برای اولین در كنفرانسي كه در سال  1984در شهر تورنتوی كانادا به منظور
بررسي نتايج گزارش اللوند تشكیل شده بود معرفي گرديد .در اين كنفرانس پروفسور لئونارد دهل
شهر سالم را شهری تعريف ميكند كه به طور مداوم در ايجاد و يا بهبود شرايط اجتماعي كالبدی و
توسعهی منابع فعالیت كند تا به اين وسیله امكان عملكرد درست و كامل جهت حداكثر بهرهبرداری
از توان انسانها را فراهم آورد .به عبارت ديگر پروفسور دهل سنتز جديدی ارائه نمود كه در آن
ديدگاهها اكولوژيك با ديدگاههای جامع بهداشتي تلفیق شده و سپس با استراتژی بهداشت برای
آلودگيهاست .خدمات بهداشتي و زيستمحیطي كافي و خوبي در دسترس دارد ،دارای امنیت
فیزيكي است و مردم ميتوانند در آن شهر با عقايد ،فرهنگ و سبكهای مختلف زندگي مورد
عالقهی خود به راحتي ادامهی زندگي دهند .ايدهی شهر سالم در ساكنان يك شهر انگیزهی قوی
جهت احساس مسئولیت و عالقهمندی به محل سكونت خودشان را ايجاد ميكند .شهر سالم هم از
آرمان شهرها متأثر است ،هم از اين جهت كه به دنبال نارضايتي از وضعیت موجود شهرها مطرح
شده و در پي ايجاد محیطهای سالم شهری برای زندگي انسانهاست و هم از ايدههای نوين
شهرسازی تأثیر پذيرفتهاست .از اين حیث ايدهی شهر سالم نه صرفاً يك ايدهي آرمانگرايانه و
تخلیه بلكه ايدهای است عملي و اجرايي و تا حدود زيادی جنبههای واقعگرايانه دارد .راهبرد فضای
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كالبدی ،شهر سالم و كیفیت زندگي نیز در اين راستا با اشاره به ايجاد شهر سالم ،محیط كالبدی
پاک ،امن و با كیفیت باال ،محلههای فعال ،سالم و حامي يكديگر و ايجاد فرمهايي كه با ويژگيهای
اجتماعي و فرهنگي سازگار باشد بر رابطهی بین كیفیت فضای كالبدی و زندگي شهروندان تأكید
دارد) (Bart on,2000
ارزشیابی
آرتوربر ( )1985ارزشیابي را در معنای عام آن «تعیین ارزش و يا اهمیت يك چیز ميداند» و به
صورت خاصتر ارزشیابي را تعیین میزان موفقیت يك برنامه يك درس ،يك سلسله آزمايش و ...
در رسیدن به هدفهای اولیهی آنها برميشمارد )كیامنش)1370 ،
اولین تعريف ارزشیابي به نام «رالف تايلر» ثبت شده است .وی ارزشیابي را وسیلهای برای تعیین
میزان رسیدن برنامه به هدفهای آموزشي ميداند ،تايلر بر اين باور بود كه پیش نیاز يك ارزشیابي
دقیق تعیین اهداف كلي و ويژه است و وظیفهی ارزشيابي سنجش اين موضوع است كه آيا هدف-
ها تحقق يافتهاند يا خیر.
«ايزريل» نیز ارزشیابي را به عنوان يك گام پاياني در فرايند آموزش ،با هدف بهبود آموزش و يا
انجام قضاوت در مورد ارزش و اثربخشي برنامههای آموزشي تعريف ميكند .ارزشیابي ،اطالعاتي را
برای توجیه اثربخشي برنامههای آموزشي فراهم ميكند كه با توجه به اين اطالعات ،همواره به
استمرار آموزش برای آينده توجه ويژه ميشود .بسیاری از صاحبنظران بر اين باور هستند كه
ارزشیابي يك فرايند منظم برای تعیین ارزش ،مقصود يا بهای چیزی است .در واقع ارزشیابي را مي-
توان جمعآوری منظم از توضیحات و اطالعات برای تصمیمگیری يا قضاوت در مورد چیزی است

ارزشیابی آموزشی

ارزشيابي بنابر نظر «دمینگ» پاسخ به اين پرسش است كه چه چیزی ميخواهید دربارهی فرآيند
آموزش بدانید؟» .ارزشيابي آموزشي توجیه وجودی بخش آموزش و فراهم آوردن شواهدی برای
هزينه و فايدهی سازمان است كه هدف آن قضاوت دربارهی كیفیت و ارزش برنامه و شناسايي
فوايد آموزش است .ارزشیابي چنانكه در ارتباط با آموزش باشد به معنای فرايند قضاوت دربارهی
جنبههايي از رفتار يادگیرنده است و شامل مجموعهای از مهارتهاست كه به كمك آنها مشخص
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ميشود يادگیرنده به اهداف تعیین شده و مورد نظر سازمان يا فرد آموزشدهنده دستيافته است يا
خیر .ارزشيابي جز جداييناپذير يك نظام آموزشي است.)Andreson, H.2010( .
روش تحقیق
در اين مطالعه ،روش پژوهش ازنظر مسیر توصیفي تحلیلي ،ازنظر زمان مقطعي ،ازنظر هدف
كاربردی و ازنظر میزان ژرفايي پهنانگر است .برای گردآوری اطالعات نیز از روش اسنادی و
میداني استفاده شده است .البته بايد بهاين نكته نیز اشاره كرد كه اين پژوهش را ميتوان در شمار
پژوهشهايي بهشمار آورد كه از آن با عنوان ارزيابي ياد ميشود .تحقیق ارزيابي باعنوان تحقیق
ارزشیابي و گاه حسابرسي اجتماعي نیز ميآيد .تحقیق ارزيابي درپي برآورد پیامدهای اجتماعي
برنامهها و اقدامات جاری است (میلر.)1380:17 ،
جامعهی آماری پژوهش به چنددسته قابل تقسیم است:
الف) همهی اسناد موجود در رابطه با منطقهی 13شهرداری تهران ،مديريت پسماند ،آموزشهای
مربوط به
اين حوزه و آمار و اطالعات موجود از حجم زبالههای بازيافتي جمعآوریشده.
ب) آندسته از افراد ساكن در منطقهی13شهرداری تهران كه انواع آموزشهای مديريت پسماند به
آنهاارائه شده است.
ج) كارشناسان ادارات بازيافت منطقه 13و آموزشگران محله نیرویهوايي
 حجم نمونه و روش نمونهگیریبررسي خواهند شد.
ب( در روش میداني نیز جامعهی نمونه به چند بخش قابل تقسیم خواهد بود:
در بخش نخست ،با استفاده از تكنیك بحث گروهي متمركز )فوكوس گروپ( درقالب 5جلسه  6تا
12نفره از ساكنان محله نیرویهوايي منطقهی 13شهرداری تهران با توجه به محورهای مشخصشده
موردمصاحبه قرار گرفته اند .در بخش بعدی ،مديران محلي و نهادهای ذينفع و پیمانكار طرح و
كارشناسان ،متخصصین و آموزشگران بهصورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند.
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جدول  :1افراد مورد مصاحبه
مصاحبه شونده /جنس

سمت

تحصیالت

مرد

مدير سرای محله نیرو هوايي

فوق لیسانس

زن

كارشناس سرای محله

فوق ديپلم

زن

كارشناس سرای محله

فوق ديپلم

زن

كارشناس سرای محله

لیسانس

مرد

مدير بازيافت منطقه

فوق لیسانس

زن

مدير روابط عمومي منطقه

فوق لیسانس

مرد

پیمانكار طرح

لیسانس

زن

كارشناس بازيافت منطقه

لیسانس

مرد

مسئول كارخانه بازيافت شرق

فوق لیسانس

زن

كارشناس اجتماعي منطقه

لیسانس

در جدول زير رويكردها ،روش ها ،تكنیك ها و واحد تحلیل هر كدام از مراحل انجام تحقیق بیان
شده است.
جدول  :2ابزارها ،تکنیکها و واحد تحلیل پژوهش

1

توصیف اقدام مداخله ای

توصیفي

اسنادی ،مشاهده،

نقشهها ،اسناد شهری ،فیش-

2

توصیف اجتماع و دامنه

توصیفي

مصاحبه
مصاحبه
اسنادی و

بحثبرداری
گروهي،

3

يابي
برآورد تأثیرات

تبییني

تطبیقي ،سناريو نويسي

بحث گروهي ،مشاهده

4

كاربست

انتقادی

مشاركتي

بحث گروهي

توصیف اقدام مداخلهای

كارفرمای پروژه آموزش شهروندان درزمینه مديريتپسماند ،معاونت امور شهری و فضای سبز
شهرداری منطقه 13تهران و معاونت بازيافت منطقه است .محدوده اين پروژه محله نیرویهوايي از
محالت 4گانه ناحیه 2شهرداری منطقه 13است .محله نیرویهوايي ازجمله محالت منطقه و شهر
تهران است كه طرح پايلوت سازمان مديرت پسماند در سال  93درآن اجرا ميشود .اين طرح كه از
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رديف

مراحل

رويكردها

روش ها

تكنیك /ابزار
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اول تیرماه بنابر ابالغ سازمان مديريت پسماند در 12ناحیه شهر تهران آغاز شده است ،اقدام به
آموزش تفكیك از مبدأ و جمعآوری زبالههای خشك ساكنین محالت پايلوت مينمايد .منطقه 13
برای اين برنامه و بهطوركلي برای جمعآوری پسماندهای خشك ،با شركت پیمانكاری سبزينهسازان
هترا ،قراداد آموزش تفكیك از مبدأ و جمعآوری پسماندهای خشك بسته است .براساس اين قرارد،
درهر محله هرروز يك ماشین ملودی به همراه يك راننده و كارگر و يك آموزشگر ،فعالیت مي-
كنند.بنابراين باتوجه به وضعیت پروژه كه درحال انجام است و طرح آموزش شهروندان در محالت
درحالاجرا است ،ارزيابي تاثیرات اجتماعي اقدام مداخلهای در بازهزماني حیناجرا انجام خواهد
شد .ماهیت اين طرحاجتماعي و فرهنگي و مربوط به بهبود سیستم مديريت خدمات شهری و
پسماند است .هدف از انجام اين طرح و آموزش شهروندان درزمینه مديريت پسماند و تفكیك از
مبدأ ،كاهش هزينههای مربوط به چرخه پسماند از طرفي و هزينههای مربوط به آلودگيهای
زيستمحیطي از طرف ديگر است.

یافته های تحقیق
در جدول زير انواع تأثیرات )مستقیم /اولیه ،غیر مستقیم /ثانوی و انباشتي /فزاينده) از نظر ماهوی،
سطح و نوع آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
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نقشه  :1حوزه مداخله ،بالفصل و فراگیر

سال سوم ،شماره  ،5پايیز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشاركت و توسعه اجتماعي

جدول  :3انواع تأثیرات)مستقیم /اولیه ،غیر مستقیم/ثانوی و انباشتی/فزاینده(
ماهیت

سطح تاثیر)اولیه-

نوع تاثیر)مستقیم ،غیر

تاثیرات

ثانویه انباشتی(

مستقیم ،فزاینده(

اجتماعي

اولیه

مستقیم

اجتماعي

ثانويه

غیرمستقیم

اجتماعي

انباشتي

فزاينده

محیطي

ثانويه

غیرمستقیم

محیطي

ثانويه

غیرمستقیم

6

افزايش درآمد برای شهرداری

اقتصادی

ثانويه

غیرمستقیم

7

افزايش درآمد برای پیمانكار طرح

اقتصادی

اولیه

مستقیم

8

كاهش آلودگيهای محیطي

محیطي

انباشتي

غیرمستقیم

9

میزان رضايتمندی پیمانكار اجرای طرح

محیطي

انباشتي

فزاينده

اجتماعي

انباشتي

فزاينده

اجتماعي

انباشتي

فزاينده

ردیف

تأثیرات

1

افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله

2

3
4
5

10
11

افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست
محله
افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر
محله
بهبود پاكیزگي سطح محل
كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن
غیررسمي

رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای
اجرای پروژه
باال رفتن اعتماد اجتماعي میان آموزش ديدگان

افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست محله ،افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر
محله ،رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد اجتماعي
میان آموزش ديدگان دارای ماهیت تاثیر اجتماعي هستند و تاثیرات افزايش درآمد برای شهرداری و
افزايش درآمد برای پیمانكار طرح دارای ماهیت اقتصادی هستند .همچنین اثرات بهبود پاكیزگي
سطح محل ،كم شدن فعالیت زباله گردها ،آشغال جمع كن غیررسمي وكاهش آلودگي های محیطي
دارای ماهیت محیطي مي باشد.و در زمینه سطح تاثیرات افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله و
افزايش درآمد برای پیمانكار طرح دارای سطح تاثیر اولیه مي باشد .همچنین افزايش مشاركت مردم
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در حفظ محیط زيست محله بهبود پاكیزگي سطح محل،كم شدن فعالیت زباله گردها و آشغال جمع
كن غیررسمي وافزايش درآمد برای شهرداری دارای سطح تاثیر ثانويه مي باشد .ودر نهايت ،افزايش
مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله ،كاهش آلودگيهای محیطي ،میزان رضايتمندی پیمانكار
اجرای طرح رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد
اجتماعي میان آموزش ديدگان دارای سطح تاثیر انباشتي مي باشد.
در زمینه نوع تاثیر ،افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله و افزايش درآمد برای پیمانكار طرح
دارای نوع تاثیر مستقیم و افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست محله ،بهبود پاكیزگي سطح
محل ،كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن غیررسمي ،افزايش درآمد برای شهرداری،
كاهش آلودگيهای محیطي دارای نوع اثر غیر مستقیم مي باشد .افزايش مشاركت مردم در فعالیت-
های ديگر محله ،میزان رضايت مندی پیمانكار اجرای طرح ،رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری
در راستای اجرای پروژه ،باال رفتن اعتماد اجتماعي میان آموزش ديدگان نیز دارای نوع تاثیر فزاينده
مي باشد.
شدت ،مدت ،ماهیت ، ..علت و  ...تاثیرات

در جدول ذيل شدت ،مدت ،ماهیت (خواسته ،ناخواسته ،مثبت ،منفي و( ،...علت هريك از تاثیرات

آمده است.
جدول  :4شدت ،مدت ،ماهیت تاثیرات

ردیف

تأثیرات

شدت
تاثیرات

ماهیت تاثیرات
مدت

خواسته/
ناخواسته

مثبت /منفی

2

افزايش مشاركت مردم در حفظ محیطزيست محله

كم

بلند مدت

خواسته

مثبت

3

افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله

كم

میان مدت

ناخواسته

مثبت

4

بهبود پاكیزگي در سطح محل

متوسط

كوتاه مدت

خواسته

مثبت

متوسط

میان مدت

ناخواسته

مثبت

6

افزايش درآمد برای شهرداری

متوسط

میان مدت

خواسته

مثبت -منفي

7

افزايش درآمد برای پیمانكار طرح

زياد

كوتاه مدت

خواسته

مثبت -منفي

8

كاهش آلودگیهای محیطي

متوسط

بلند مدت

ناخواسته

مثبت

5

كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن
غیررسمي
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1

افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله

متوسط

بلند مدت

خواسته

مثبت

دو فصلنامه مشاركت و توسعه اجتماعي

9
10
11

سال سوم ،شماره  ،5پايیز و زمستان 1396

میزان رضايتمندی پیمانكار طرح
رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای
اجرای پروژه
باال رفتن اعتماد اجتماعي در میان آموزش ديدگان

زياد

بلند مدت

خواسته

مثبت

زياد

كوتاه مدت

ناخواسته

منفي

زياد

بلند مدت

ناخواسته

منفي

با توجه به جدول فوق از بین تاثیرات شناسايي شده پیامدهای افزايش مشاركت مردم در حفظ
محیط زيست و افزايش مشاركت مردم در فعالیت های ديگر محله دارای شدت تاثیر كمي مي باشد
و تاثیرات افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله ،بهبود پاكیزگي در سطح محل،كم شدن فعالیت
زباله گردها و آشغال جمع كن غیررسمي ،افزايش درآمد برای شهرداری و كاهش آلودگي های
محیطي دارای شدت متوسط مي باشد  .همچنین افزايش درآمد برای پیمانكار طرح،میزان رضايت
مندی پیمانكار طرح ،رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه و باال رفتن
اعتماد اجتماعي در میان آموزش ديدگان دارای شدت تاثیر زياد مي باشد.
در زمینه تاثیرات مثبت ومنفي ،افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله ،افزايش مشاركت مردم در
حفظ محیطزيست محله ،افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله ،بهبود پاكیزگي در سطح
محل ،كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن غیررسمي ،كاهش آلودگیهای محیطي ،میزان
رضايتمندی پیمانكار طرح دارای اثرات مثبت و رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای
اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد اجتماعي در میان آموزش ديدگان دارای اثرات منفي مي باشد.
همچنین افزايش درآمد برای شهرداری و افزايش درآمد برای پیمانكار طرح نیز هم مي تواند دارای
اثر مثبت و هم اثر منفي باشد.

ردیف

تأثیرات

زمان اجرا

نوع

گستره اثر

1

افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله

حین اجرا

زياد

محلهای

2

افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست محله

حین اجرا

كم

محلهای

3

افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله

حین اجرا

زياد

محلهای

4

بهبود پاكیزگي سطح محل

حین اجرا

متوسط

محلهای

5

كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن غیررسمي

حین اجرا

زياد

محلهای

6

افزايش درآمد برای شهرداری

حین اجرا

متوسط

محلهای
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7

افزايش درآمد برای پیمانكار طرح

حین اجرا

زياد

محلهای

8

كاهش آلودگيهای محیطي

حین اجرا

متوسط

محلهای

9

میزان رضايتمندی پیمانكار اجرای طرح

حین اجرا

زياد

محلهای

10

رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه

حین اجرا

متوسط

محلهای

11

باال رفتن اعتماد اجتماعي میان آموزش ديدگان

حین اجرا

زياد

محلهای

با توجه به جدول فوق همه تاثیرات شناسايي شده در محدوده زماني حین اجرا مي باشد .واز نظر
گستره اثر همه پیامدها دارای گستره محلي مي باشند .همچنین در زمینه نوع تاثیر ،از بین تاثیرات
شناخته شده ،تاثیرات افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله  ،افزايش مشاركت مردم در فعالیت
های ديگر محله ،كم شدن فعالیت زباله گردها و آشغال جمع كن غیررسمي ،افزايش درآمد برای
پیمانكار طرح ،میزان رضايت مندی پیمانكار اجرای طرح ،و باال رفتن اعتماد اجتماعي میان آموزش
ديدگان دارای نوع تاثیر زياد مي باشند و فقط تاثیر افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط زيست
محله دارای نوع تاثیر كم مي باشد.ساير پیامدهای جدول فوق دارای نوع تاثیر متوسطي مي باشند.
تأثیرات اولویتبندیشده برای برآورد پیامدها

در جدول زير تاثیرات اولويت بندی شده پیامدها با توجه به نتايج مصاحبه ها و فوكوس گروپ

های انجام شده بیان شده است.
جدول  :6سازوکار تأثیرات
تاثیرات

مصاحبهها نشان ميدهد در اثر آموزشهايي كه طي سالها به انحاء
1

افزايش آگاهي مردم در زمینه

مختلف به شهروندان و گروههای مختلف اعماز دانشآموزان و خانوادهها

تفیك زباله

داده شده ،سطح آگاهي و اطالع مردم در زمینه تفكیك زباله و پیامدهای
مختلف زيستمحیطي و اقتصادی آن باال رفته است
نتايج مصاحبهها و فوكوس گروپها نشان ميدهد كه آموزش و اطالع-

2

افزايش مشاركت مردم در حفظ

رساني در زمینهی مديريت پسماند عليرغم اينكه دانش و آگاهي

محیطزيست محله

شهروندان را افزايش داده است اما تنها مشاركت بخش كوچكي از جامعه
را جلب نموده است.

3

افزايش مشاركت مردم در

آموزش و افزايش آگاهي در زمینهی مديريت پسماند ،مشاركت را

فعالیتهای ديگر محله

درموضوع مربوطه خیلي كم توانسته است جلي كند و اين میزان مشاركت
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ردیف

سازوکار تاثیرات

سال سوم ،شماره  ،5پايیز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشاركت و توسعه اجتماعي

بر گسترهشدن آن در ساير فعالیتها محله و مديريت محلي تاثیر نداشته
است.
4

كمشدن فعالیت زبالهگردها و
آشغالجمعكن غیررسمي

با آموزش و افزايش آگاهي شهروندان و انجام تفكیك زباله و دفع مناسب
و بهموقع آن فعالیت زباله گردها و آشغالجمعكنهای غیررسمي در محله
كم ميشود
افزايش مشاركت مردم در طرح تفكیك زباله بهصورت غیرمستقیم باعث

5

افزايش درآمد برای شهرداری

افزايش درآمد برای سیستم خدمت شهری و شهرداری ميشود زيرا با
باعث كاهش هزينههای اين بخش مي-گردد و هزينهها بهساير بخشها
انتقال مييابد.

6
7

8

افزايش درآمد برای پیمانكار

آموزش باعث افزايش آگاهي شهروندان و افزايش مشاركت آنها در تفكیك

طرح

زباله و تولید زبالهی خشك ارزشمند ميشود

كاهش آلودگيهای محیطي
میزان رضايتمندی پیمانكار
اجرای طرح
رضايت ساكنین از عملكرد

9

شهرداری درراستای اجرای
پروژه

10

آموزش باعث افزايش آگاهي در زمینهی نحوهی دفع مناسب زباله در
ساعات مشخص و كاهش آلودگيهای محیطي مانند موش شده است.
آموزش باعث افرايش مشاركت در تفكیك زباله و برنامهی منظم و
هماهنگ با پیمانكار برای جمعآوری آن شده كه باعث افزايش حجم تولید
زبالهی خشك و افزايش درآمد پیمانكار شده است.
تمیزشدن محله به صورت غیرمستقیم بر رضايت از عملكرد شهرداری دارد
البته بهدلیل كمبود امكانات اين رضايتمندی درحد كمي است

باالرفتن اعتماد اجتماعي در

افزايش آگاهي در كنار فعايت منظم پیانكار و شهرداری باعث ايجاد اعتماد

میان آموزشديدگان

بین شهروندان شده است كه در اجرای طرح مشاركت و همكاری ميكنند.

با توجه به مطالب مطرح شده مهم ترين تاثیرات شناسايي شده آموزش شهروندان در زمینه مديريت
پسماند در میان شهروندان منطقه  13شهر تهران به صورت زير است.
در بین تاثیرات شناسايي شده ،افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله ،افزايش مشاركت مردم در
حفظ محیط زيست محله ،افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله ،رضايت ساكنین از
عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد اجتماعي میان آموزش ديدگان دارای
ماهیت تاثیر اجتماعي هستند و تاثیرات افزايش درآمد برای شهرداری و افزايش درآمد برای پیمانكار
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طرح دارای ماهیت اقتصادی هستند .همچنین اثرات بهبود پاكیزگي سطح محل ،كم شدن فعالیت
زباله گردها ،آشغال جمع كن غیررسمي وكاهش آلودگي های محیطي دارای ماهیت محیطي مي
باشد.و در زمینه سطح تاثیرات افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله و افزايش درآمد برای
پیمانكار طرح دارای سطح تاثیر اولیه مي باشد .همچنین افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط
زيست محله بهبود پاكیزگي سطح محل،كم شدن فعالیت زباله گردها و آشغال جمع كن غیررسمي
وافزايش درآمد برای شهرداری دارای سطح تاثیر ثانويه مي باشد .ودر نهايت ،افزايش مشاركت مردم
در فعالیتهای ديگر محله ،كاهش آلودگيهای محیطي ،میزان رضايتمندی پیمانكار اجرای طرح
رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد اجتماعي میان
آموزش ديدگان دارای سطح تاثیر انباشتي مي باشد.
در زمینه تاثیرات مثبت ومنفي ،افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله ،افزايش مشاركت مردم در
حفظ محیطزيست محله ،افزايش مشاركت مردم در فعالیتهای ديگر محله ،بهبود پاكیزگي در سطح
محل ،كم شدن فعالیت زبالهگردها و آشغال جمعكن غیررسمي ،كاهش آلودگیهای محیطي ،میزان
رضايتمندی پیمانكار طرح دارای اثرات مثبت و رضايت ساكنین از عملكرد شهرداری در راستای
اجرای پروژه و باال رفتن اعتماد اجتماعي در میان آموزش ديدگان دارای اثرات منفي مي باشد.
همچنین افزايش درآمد برای شهرداری و افزايش درآمد برای پیمانكار طرح نیز هم مي تواند دارای
اثر مثبت و هم اثر منفي باشد .همچنین همه تاثیرات شناسايي شده در محدوده زماني حین اجرا مي

تاثیرات شناخته شده ،تاثیرات افزايش آگاهي مردم در زمینه تفیك زباله  ،افزايش مشاركت مردم در
فعالیت های ديگر محله ،كم شدن فعالیت زباله گردها و آشغال جمع كن غیررسمي ،افزايش درآمد
برای پیمانكار طرح ،میزان رضايت مندی پیمانكار اجرای طرح ،و باال رفتن اعتماد اجتماعي میان
آموزش ديدگان دارای نوع تاثیر زياد مي باشند و فقط تاثیر افزايش مشاركت مردم در حفظ محیط
زيست محله دارای نوع تاثیر كم مي باشد.ساير پیامدهای جدول فوق دارای نوع تاثیر متوسطي مي
باشند.
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راهکارهای مدیریتی
نظام كاربست اجرايي نتیجه مطلعات و بررسيها و خروجي مصاحبهها و فكوس گروپها و
مشاهدات میداني و نظرات و پیشنهادات و راهكارهای ذينفعان اين طرح است.تالش شده تا در
بررسي های خود به راهكارهای واقعي و قابل اجرا برای بهبود طرح برسم .بنابراين تالش شده
است تا اوال هر يك از راهكارهای انجام شده مشخص،گويا و شفاف باشد  ،واحد اجرا كننده آن
مشخص گردد و قابل اجرا باشد ،در سطح خرد ارائه گردد و از كلي گويي جلوگیری شود.
جدول شماره  7راهکارهای پیشنهادی و کاربست اجرایی
ردیف

1

2
3
4
5

7

راهکار

زير
ساختي

پیمانكار طرح و اداره ی بازيافت

زير
ساختي

اداره ی بازيافت

ارائه بسته های تشويقي بیشتر و متنوع تر و منظم به
خانوادهها و مشتركین فعال

اجتماعي
و فرهنگي

اداره بازيافت و اجتماعي فرهنگي
و آموزشهای شهروندی

آموزش به گروه های سني در حال رشد مانند كودكان و
دانش آموزان
به كارگیری زباله گردها و آشغال جمع كن های غیر رسمي
برای جمع آوری زباله
افزايش امكانات در سطح محله و خانوادهها برای اجرای
طرح بر اساس اهداف مانند سطل های زباله ی مخصوص
زباله ی خشك به تفكیك مواد قابل بازيافت
واگذاری بخشي از اجرای طرح به ساكنین و شهروندان
برای رسیدن به برنامه ريزی و مديرت مشاركتي و افزايش
حس تعلق و مسئولیت جامعه ی محلي

اجتماعي
و فرهنگي
اداری و
خدماتي

اداره بازيافت و اجتماعي فرهنگي
و آموزشهای شهروندی

افزايش زمان فعالیت آموزشگران و خودرو ملودی در
محله جهت پوشش گروه های مختلف و اقشار ساكن در
محله
تهیه بانك اطالعاتي دقیق و الكترونیك از شهروندان
مشاركت كننده در مديرت پسماند و ارائه كد اشتراک
الكترونیك به ايشان
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