ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح تفکیک زباله از مبدأ (شهرداری منطقه یک)

شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک

چکیده

طرح تفکیک زباله از مبدأ به عنوان یکی از عناصر اصلی سلسله مراتب مدیریت پسماند از سال  4831در بیشتر
شهرداریهای مناطق شهر تهران به اجرا گذاشته شده است .این طرح با مشارکت بخش خصوصی (شرکت پیمانکار
آراستگان گل گندم) اجرا شده و موفقیت آن مستلزم مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در بخشهای خانگی ،اداری
و تجاری در امر تفکیک زباله است .یافته های مطالعه نشان میدهد میزان زباله جمع آوری شده منطقه یک در طول
یک ماه  41هزار تن است که از این مقدار بر طبق آنالیز انجام شده 8353 ،درصد آن یعنی  1هزار و  162تن زباله
خشک بوده است .آنالیز زباله های جمع آوری شده نشان میدهد پتانسیل زباله خشک قابل استحصال از منطقه یک
 83/4درصد است که از این میزان در حال حاضر  11درصد یعنی حدود  02درصد از کل زباله های خشک منطقه
به صورت تفکیک شده جمع آوری میشود که بر این اساس تناژ زباله خشک جمع آوری شده در منطقه یک از ./1
درصد در فروردین  4833به  11درصد در حال حاضر رسیده است .این آمارها نشان دهنده موفقیت نسبی طرح
است همچنین بررسیهای انجام شده نشان دهنده پیامد های مثبت طرح در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیست محیطی است با این حال اجرای این طرح با پیامدهای ناخواسته و ریسکهای متعددی همراه بوده که در این
مطالعه به آنها پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:
مدیریت پسماند ،تفکیک زباله از مبدأ ،بازیافت ،شهر سالم ،مشارکت همگانی ،رهیافتهای مشارکت اجتماع
محلی ،نگرش ،مسئولیت پذیری ،تقویت ،بازخورد ،ارزیابی اجتماعی ،تحلیل ریسک.
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بیان مسئله
طرح تفکیک زباله از مبدأ به عنوان یک طرح خدماتی به دلیل سطح پوشش عمومی طرح ،تنوع و گستردگی
متأثران و واکنش های شهروندان با توجه به مشارکتی بودن آن نمونهای از اقدامات توسعهای است که دارای ابعاد و
پیامدهای فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی متعددی است که مطالعه حاضر در پی بررسی آنها است.

روش شناسی پژوهش:
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی محسوب میشود که هدف از آن ،شناخت پیامد های اجرای طرح تفکیک زباله
از مبدأ در منطقه یک شهر تهران است .در این پژوهش تلفیقی از روشهای مشاهده میدانی ،پیمایش و روش اسنادی
به کار گرفته شده است .تحلیل ذینفعان  ،نقطه ورود به ارزیابی پیامد اجتماعی است که نوعی اقدام مشارکتی است.
در روش کمّی با بکارگیری روشهای آماری برای توصیف اطالعات گردآوری شده از مطالعه میدانی ،به ارزیابی
تأثیر اجتماعی پرداخته شده است .در روش کیفی نیز از تکنیک مصاحبه میدانی ،تحلیل نهادی و بحث گروهی
( )focus groupاستفاده شده است .در بخش مطالعات میدانی ،به منظور شناخت اهداف ،ابعاد ،فرایند اجرا و
پیامدهای طرح تفکیک زباله به بررسی نظرات و دیدگاه های مجریان ،ذیمدخالن و ذینفعان طرح از طریق
مجموعهای از مصاحبهها و مباحثههای گروهی (فوکوس گروپ) به شرح ذیل پرداخته شده است:

 .4شهرداری منطقه ( :4معاونت امور خدمات شهری ،اداره بازیافت)
 .1ادارات محیط زیست شمیرانات و شهر تهران
 .8دبیران شورایاریهای محالت بیست و پنجگانه منطقه یک (فوکوس گروپ)
 .1پیمانکار اجرایی طرح (مدیر شرکت آراستگان گل گندم)
 .3تیم آموزش گران طرح (فوکوس گروپ)
 .6کارگران جمعآوری زباله
 .0کسبه( :مغازهها و واحدهای تجاری محدوده خیابان شریعتی)
 .3ساکنین( :ساکنین محلههای سوهانک و چیذر)
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در این مصاحبه ها مفاهیم و محورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین آنها در جدول
راهنمای مصاحبه ارائه شده است.
جدول شماره  : 4راهنمای مصاحبه (مفاهیم و محورهای مصاحبه با مجریان ،ذیمدخالن و ذینفعان)
ردیف
4
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توضیحات

مفاهیم
اهداف طرح

از نظر طراحان و مجریان طرح که در فرآیند مصاحبه به صورت آزاد و باز طرح
شده است

ویژگیها و مختصات طرح (هدف گذاری مقیاس طرح و قلمرو

بررسی کمیت و کیفیت تسهیالت و خدماتی که در طرح پیش بینی شده و

نفوذ تعیین شده برای آن زمان بندی و مراحل اجرایی و )...

کاربریهایی که برای آنها در نظر گرفته شده است
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نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای پروژه

1

جایگاه طرح در برنامهها و حوزههای مأموریت شهرداری

3

سازمانهای ذیربط و ذیمدخل و نحوهی مشارکت آنها در پروژه

6

ذینفعان طرح و ویژگیهای آنها

0

ریسکها و خطرات پروژه

3

معارضین و متضرران احتمالی پروژه

9

واکنشهای احتمالی نسبت به پروژه

42

آثار و پیامد های طرح

44

موانع و مشکالت طرح

41

پیشنهادات

بررسی نیازها و تقاضاهای گروهها و ذینفعان در نظر گرفته شده در طرح و
مطالعات اولیه در مورد امکان سنجی طرح
ارتباط طرح با برنامهها و اسناد باال دستی و حوزه های مأموریت شهرداری و
چگونگی مدیریت سازمانی طرح
بررسی سازمانها و نهاد های در نظر گرفته شده برای مشارکت در طرح و نحوه
تعامل و مشارکت آنها در طرح
ذینفعان اصلی در نظر گرفته شده در طرح
بررسی خطرات احتمالی و موجود پروژه از نظر طراحان ،مجریان و متأثران
پروژه
بررسی مخالفان احتمالی طرح و متضررین احتمالی و تمهیدات پیش بینی شده
برای آنها
بررسی نگرشها و عکسالعملهای احتمالی ساکنان و ذینفعان نسبت به طرح
و عوامل موثر بر مشارکت آنها در طرح
بررسی آثار و پیامد های پیش بینی شده ،احتمالی و ناخواسته مثبت و منفی طرح
از نظر مجریان و گروه های مختلف ذینفعان
بررسی مشکالت و محدودیتهای اجرای طرح
بررسی پیشنهادات و برنامه های جبرانی برای کاهش خطرات و رفع موانع و
محدودیتهای پروژه

عالوه بر مصاحبه های انجام شده ،به منظور بررسی میدانی فرایند اجرای طرح و تغییرات حاصل از آن تیم اتا
(متشکل از تخصصهای علوم اجتماعی و بازیافت) در بازدیدهای مکرر از سوله جمعآوری و تفکیک زبالههای
منطقه یک واقع در بلوار اوشان ،غرفههای بازیافت مستقر در محالت به روش عکسبرداری و یادداشتبرداری
گزارشی از وضعیت اجرای طرح و پیامدهای آن ارائه داد .همچنین در بخش پیمایش برای بررسی دیدگاهها و
واکنشهای ساکنان نسبت به پروژه تفکیک زباله از مبدأ و پیامد های آن و چگونگی مشارکت آنها در این طرح
پرسشنامه اجرا شده است که نتایج آن در گزارش تحقیق ارائه شده است.
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یافتههای پژوهش
یافته های مطالعه میدانی در مورد تولید زباله
بررسی یافتههای پرسشنامه نشان میدهد ،به طور میانگین در هفته  3کیسه زباله توسط پاسخگویان دور ریخته
میشود .که از آن میان ،میانگین تولید هفتگی زباله های خشک در بین پاسخگویانی که تفکیک زباله را انجام میدهند
در حدود  )156011( 8کیسه در هفته بوده است .از بین پاسخگویانی که تفکیک زباله انجام دادهاند 6354 ،درصد به
استفاده مجدد از ظروف شیشهای و پالستیکی اقدام کردهاند.

آگاهیها و نگرشهای زیست محیطی شهروندان در باره مدیریت زباله
با توجه به اهمیت تأثیرات نگرشها و احساس مسئولیت شهروندان در قبال تفکیک زباله و بازیافت ،در مطالعه
میدانی و پرسشنامه ساکنان ،مجموعهای از گویهها برای سنجش نگرشها و احساس مسئولیت ساکنان و خانوارها
نسبت به رفتار بازیافت و تفکیک زباله به شرح ذیل طرح و بررسی شده است:
این عبارات نشان دهنده نگرشهای پاسخگویان در ارزیابی میزان خطرات و تهدیدهای زیست محیطی زباله،
انگیزهها و محرکهای شخ صی ،نوع و میزان مسئولیت پذیری و اخالق زیست محیطی شهروندان در مورد زباله و
رفتار بازیافت و تفکیک زباله است.
هم چنان که از یافته های تحقیق برمی آید:


در حدود  02درصد ( )6956از پاسخگویان معتقدند الگوی مصرف مردم نادرست بوده و این عامل

باعث تولید بیش از حد زباله به وسیله آنها میشود؛


 9251درصد از پاسخگویان وضعیت کنونی تولید زباله را یک خطر زیست محیطی جدی ارزیابی

کردهاند؛


 3056درصد از پاسخگویان معتقدند تف کیک نکردن زباله های خشک و تر ،هدر دادن سرمایههای

ارزشمند کشور است و این مسئله نشان میدهد آنها نسبت به ارزش اقتصادی زباله و تعهد در قبال
بهرهوری مناسب از آن آگاه هستند؛


 0056درصد از پاسخگویان معتقدند فرهنگ الزم برای تفکیک زباله در بین مردم وجود ندارد که

این امر نشان دهنده ضعف آگاهی و نگرش عمومی درباره اهمیت و رفتار تفکیک زباله است؛
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در مورد سودمندی تفکیک زباله و بازیافت آن تنها  8251درصد از پاسخگویان معتقدند که تفکیک

زباله و بازیافت برای مردم سودی نداشته و سود اصلی آن نصیب شهرداری و پیمانکاران میشود ،در حالی
که  1051درصد از آنها با این نظر مخالف بودهاند که این نشان دهنده آن است که در حدود نیمی از
پاسخگویان منفعت تفکیک زباله و بازیافت را همگانی و فراتر از مزایای آن برای شهرداری و پیمانکاران
میدانند؛


در حدود نیمی از پاسخگویان ( 1956درصد) معتقدند همکاری نکردن مردم با شهرداری در

تفکیک زباله به زیان خود آنهاست که این نشان دهنده نگرش مثبت شهروندان نسبت به مشارکت در
تفکیک زباله است؛


تنها  1053درصد از پاسخگویان تفکیک زباله را وظیفه مردم ندانسته بلکه آن را وظیفه شهرداری

میدانند در حالی که بیش از نیمی از پاسخگویان ( 3154درصد) با این نظر مخالف بودهاند ،همچنین3950
درصد از پاسخگویان تفکیک زباله را وظیفه هر شهروند دانستهاند که این امر نشان میدهد مردم تفکیک
زباله را وظیفه خود و نه صرفاً شهرداری میدانند .با این حال ،اگر چه یافته های تحقیق نشان دهنده
پذیرش مسئولیت شهروندی در قبال تفکیک زباله از سوی بیشتر پاسخگویان است اما تنها  1151درصد از
پاسخگویان برخورد با شهروندانی که تفکیک زباله را رعایت نمیکنند ضروری دانستهاند؛


تنها  1651درصد از پاسخگویان معتقد بودهاند به خاطر اینکه شهرداری از مردم عوارض زباله

دریافت میکند ،تفکیک زباله را نیز باید خودش انجام دهد ،در حالی که  1351درصد با این نظر مخالف
بوده و پرداخت عوارض زباله به شهرداری را دلیلی برای رفع مسئولیت شهروندی خود در قبال تفکیک
زباله نمیدانند؛


نکته دیگری که نشان دهنده ارزشمندی رفتار تفکیک زباله از نظر مردم است این است که تنها

 4451درصد از پاسخگویان معتقد بودهاند صرف وقت و انرژی برای تفکیک زباله کار بی ارزشی بوده و
 956درصد از آنها تفکیک زباله را کار بیهوده ای میدانستهاند ،در حالی که  3153درصد از پاسخگویان با
بیهوده بودن رفتار تفکیک زباله مخالفت کردهاند و  0356صرف وقت و انرژی برای این کار را ارزشمند
دانستهاند؛


تنها  4351درصد از پاسخگویان انجام رفتار تفکیک زباله را منوط به منافع شخصی آن دانستهاند

در حالی که  6953درصد از آنان با این امر مخالف بودهاند و انجام تفکیک زباله را مشروط به کسب سود
شخصی ندانستهاند که این نشان میدهد اکثر پاسخگویان در انجام تفکیک زباله به منافع عمومی آن توجه
میکنند.
5

دالیل انجام ندادن تفکیک زباله در بین پاسخگویان به ترتیب شامل موارد ذیل بوده است:
 نداشتن جای کافی برای این کار ( 80درصد)؛
 نداشتن وقت کافی برای این کار ( 1253درصد)؛
 طوالنی بودن مدت زمان مراجعه کارگران برای جمع آوری زبالههای تفکیک شده ( 40درصد)؛
 نداشتن اطالع و آشنایی با تفکیک زباله ( 4350درصد)؛
 رایج نبودن رفتار تفکیک زباله در بین عموم مردم ( 353درصد)؛
 نداشتن حوصله انجام این کار ( 8درصد).
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