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  فصلنامه مطالعات مدیریت شهري

 1392 تابستان/ چهاردهم/ شماره پنجمسال 

  

  

  

تهران بر رفتار  �چهره به چهره عوامل شهردار ها� آموزش تأثير زانيم يبررس

  تهران) ۱۸منطقه  �(مطالعه مورد �پسماند شهر تيريشهروندان در مبحث مد

  
 ۲۸/۱/۱۳۹۳مقاله: تاريخ پذيرش  ۱۳/۱۰/۱۳۹۲تاريخ دريافت مقاله: 

  

  محمدمهد� مظاهر�

 mmdmt39@gmail. com واحد علوم وتحيقات، عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

  حسين کرامتي نژاد

  تهران واحد علوم تحقيقات، دانش آموخته کارشناسي ارشد مديريت فرهنگي

keramatinezhad@yahoo. com (مسئول مکاتبات)  

  

  چکيده

تواند ارزشمند� خود را توجيه کند که شواهد قابل  مي تنها زماني آموزشيها�  برنامه مقدمه و هدف پژوهش:

. عرضه کند مردمآموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع  تأثيراطمينان و معتبر� در مورد 

به چهره عوامل شهردار� تهران بر آموزش چهره ها�  اين تحقيق در همين ارتباط با هدف تعيين ميزان اثربخشي دوره

  . شهر� انجام گرديده استها�  رفتار شهروندان در امر مديريت پسماند

اين تحقيق از نظرهدف کاربرد� و از نظر روش پيمايشي و ماهيت آن از نوع تحقيقات علي مقايسه ا�  روش پژوهش:

فرمول کوکران  بر اساس حجم نمونه. باشند مي انتهر ۱۸ساکن در منطقه  دار خانهجامعه آمار� اين تحقيق زنان . است

نفر از اين افراد مورد  ۳۴۱ اند داشتهواصله که قابليت بهره بردار� ها�  نفر محاسبه شده لکن بر اساس پاسخ نامه ۳۸۴

ها�  از روش، و اطالعات مورد نياز در راستا� دستيابي به اهداف تحقيقها  برا� جمع آور� داده گيرند ميمطالعه قرار 

مطالعه اسناد� و كتابخانه ا� و جستجو� ، مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان آموزش، مختلفي چون مشاهده

در تجزيه و تحليل اين . بر اساس طيف ليکرت استفاده گرديد) ابزار اصلي تحقيق(اينترنتي و در نهايت پرسشنامه 

اند و سپس به  ها� گردآور� شده توصيف شده ادهابتدا به كمك آمار توصيفي د. اطالعات دو مرحله طي شده است

تحليل رگرسيون و غيره فرضيات پژوهش مورد آزمون و استنباط واقع ، كمك آمار استنباطي نظير ضرايب همبستگي

  . شده اند

 ۵۰ تا ۳۰درصد آنان بين  ۵۲۸/۵۲ سن داشته و سال ۳۰درصد افراد مورد مطالعه کمتر از  ۶/۲۹ بلحاظ سني ها: يافته

 ترين بيشنفر افراد مورد مطالعه  ۳۴۱بررسي سطح تحصيالت افراد مورد مطالعه نشان داد که از بين ، سن دارند الس

در  ۹/۳۴ دهد ميبررسي وضعيت قومي افراد مورد مطالعه نيز نشان . باشد مي فراواني مربوط به سطح تحصيلي ديپلم

هستند ...درصد گيلکي و مابقي مربوط به قوم فارس ۶/۱۲ درصد کرد و۱۰ ،درصد آنان لر ۳/۱۰ ؛صد آنان ترک هستند

  . افراد مورد مطالعه افراد� مذهبي (در حد معمول و يا زياد) هستند قريب به اتفاق دهد مينشان ها  وتحليل داده

آموزشي چهره به چهره در رفتار ها�  دوره اثربخشينتايج برآمده از تحقيق حاکي از آن دارد که  نتيجه گير�:

و  ۳۹۱/۰سطح دانش شهروندان با ضريب همبستگي چندگانه  ۳ وندان پيرامون مباحث مديريت پسماند شهر� برشهر

و کُنِش شهروندان با  ۲۴۲/۰ضريب تعيين  و ۴۹۱/۰بينش شهروندان با ضريب همبستگي ، ۱۵۳/۰ضريب تعيين 

  . گذار بوده است تأثير ۲۷۰/۰ضريب تعيين  و ۵۱۶/۰ضريب همبستگي چندگانه 

 مديريت پسماند شهر�، رفتار شهروند�، آموزش چهره به چهره، ي آموزشياثربخش كليد�:ها�  واژه
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  نژاد یکرامت نیو حس يمظاهر يمحمدمهد 

  

۵۰ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  مقدمه

در دنيا� کنوني که تغيير و تحوالت تکنولوژيک و 

، توليد اطالعات رشد روزافزوني به خود گرفته است

و نهادها توانسته اند با بکارگير� مديريت نوين ها  سازمان

، نوين اطالعات و ارتباطاتها�  � از فناور�مند بهرهو 

شرايط روز تطبيق داده و سازمان خود را در خود را با 

جلب مشارکت شهروند� . وضعيت کارآمد� نگه دارند

يکي از رويکردها� اساسي مديريت شهر� در راستا� 

ارتقا� بهره ور� در سطوح مختلف يک اجتماع شهر� 

يکي از ابزارها� اساسي در . به مثابه يک سازمان است

يشان از طريق تغيير رفتار ا، جلب مشارکت شهروند�

 تغيير، فرهنگ ساز� است و مهمترين راهکار برا� ايجاد

است  شهروند� ها� آموزش، و ارتقا� فرهنگ شهروند�

طرق مختلف در دستور کار مسئولين شهر� قرار  که از

مستقيم اثربخشي  ها� آموزشلکن از آنجا که ، ميگيرد

در بينش و رفتار خواهد  و احتماالً دانش مستقيمي بر

و به نوعي قابل اندازه گير� و مطالعه بهتر و  داشت

تاثيرگذار�  لذا مطالعه و بررسي، مورد� ميباشد

آن هم در ، چهره به چهره بر رفتار شهروندان ها� آموزش

برا�  ميتواند مقوله مهمي مانند مديريت پسماند شهر�

  . مفيد به فايده باشد مديران شهر�

  

  بيان مسأله 

ر وتغيير نقش آفريني شهرها روند شهر� شدن کشو 

تغيير  ؛رسانيتحول در نظام خدمات، در نظام توسعه ملّي

ناپذير تبديل رويکردها� موجود را به ضرورتي اجتناب

 به رو روند شهرنشيني مهم معضالت از يکي. کرده است

 چاره بايد معضل اين رفع جهت. باشد مي زباله توليد رشد

 به نسبت مناسب ها� روش از استفاده وبا انديشيده ا�

 اين غير در، نمود اقدام توليد چرخه به مواد اين برگشت

 زيست مشکالت با دور نه چندان ا� آينده در صورت

 تهران شهر در حاضر حال در. شد خواهيم مواجه محيطي

 زباله تن ميليون ۵/۲ساليانه  و تن ۷۰۰۰ حدود روزانه

 آناليز به توجه با زباله ميزان اين در که شود مي توليد

% مواد آلي قابل کمپوست (زباله ۷۵الي  ۷۰شده  انجام

الي  ۵% مواد خشک قابل بازيافت و ۲۵الي  ۲۰تر) و 

 اين لذا در صورت جداساز� ،% مواد زايد وجود دارد۱۰

با فروش و بازيافت ميزان ، توسط شهروندان مبدأ در مواد

 و وشفر قابليت (آنهاکهها  قابل توجهي از اين زباله

 در شاياني کمک توان مي) داشته باشند را بازيافت

 آلودگي از و نموده آن معمول بهداشتي دفع و بازيافت

 جلوگير� مليها�  رفتن سرمايه بين از و زيست محيط

اما دراين ميان به نظر ميرسد با ؛ )۱۳۹۰ (نجارزاده، کرد

 موثر�ها�  در اين راه گام توان ميفرهنگ ساز� مناسب 

فلذا شهردار� تهران نيز با درک اين موضوع ، برداشت

با رويکرد اً اقدامات خوبي را از طرق مختلف مخصوص

اما به نظر ميرسد بررسي ، آموزشي به مورد اجرا گذاشته

شهروندان  اين اقدامات بر نحوه نگرش و رفتار تأثيرميزان 

(چه  آتيها�  ميتواند مسئولين ذيربط را در برنامه ريز�

  . بيشتر رهنمون شود راهبرد�) چهکاربرد� و 

 آموزشي عدمها�  مسأله اساسي موجود در برنامه

اجرا و . باشد مي ها آنتوجه به اثربخشي و تأثيرگذار� 

جز اتالف هزينه و ساير منابع ها  برنامه گونه اينبرگزار� 

سازماني نيست و نشان از نوعي ترديد ودودلي درميان 

ها�  اثربخشي برنامه تصميم گيران سازمانها در مورد

رسد يكي ازعوامل اصلي  مي كه به نظر، آموزشي دارد

عدم اتخاذ رويكرد ، ناكارآمد� اين آموزش ها

آموزشي وبي توجهي و ياكم توجهي نسبت  سيستماتيك

. به هريك ازگامها� چرخه تصميم گير� آموزش است

، نياز سنجي آموزشي، اين چرخه شامل؛ بررسي عملکرد

ها�  و اجراء و سنجش اثربخشي دورهبرنامه ريز� 

  . )۱۳۸۵ نوه ابراهيم وعيد�است (آموزشي 

هدف . از ارزيابي آموزش تعابير مختلفي شده است 

گردآور� اطالعات برا� بهبود ، مانند نظارت، ارزيابي

بايد توجه داشت كه ارزيابي . فرآيند برنامه ريز� است

نمي  فقط يك بار پس از اجرا� برنامه آموزشي انجام

پذيرد بلكه در تمام طول اجرا� برنامه به طور مستمر 

ارزيابي بايد انجام گيرد تا تطبيق عملكرد را با هدف 

. )۱۵۰، ۱۳۶۹ برنامه ميسر سازد (گروه مشاوران يونسكو

ها�  در طرح ها آنخواهند فعاليتها�  مي كساني كه

بايد ثابت ، دولتي انگليس دارا� مرتبه و درجه ا� باشد

بخش ارزشيابي نيز وجود دارد  ها آنكه در برنامه كنند 

  . )۱۸۴ ۱۳۸۲(اسلومن 

  

  ضرورت ارزيابي اثربخشي آموزش 

به طور کلي ارزيابي آموزش جزء جدايي ناپذير 

رود و قرار دادن آن به عنوان  مي فرايند آموزش به شمار

نشان دهنده مهارت در طراحي ، بخشي از فرايند آموزش

انجمن خدمات . رود مي به شماريک برنامه آموزشي 

آموزش را به صورت يک فرايند برنامه  ،نيرو� انساني

نگرش و مهارت افراد از راه ، ريز� شده برا� اصالح دانش

ثر در يک ؤها� يادگير� برا� رسيدن به عملکرد م تجربه

، يا مجموعه ا� از رفتارها در يک موقعيت کار�، فعاليت

راد با هدف رفع نيازها� افها�  در جهت توسعه توانايي
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 ...تهران بر رفتار شهروندان  يچهره به چهره عوامل شهردار يآموزشها ریتاث زانیم یبررس 

۵۱ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

 ,Willson 2005(. کند مي تعريف، جار� و آتي سازمان

4( .  

بنابراين متناسب باسرعت جريان تغيير و تحوالت 

از سو� شهردار� همه ساله مبالغ هنگفتي ، علمي و فني

در  شود مي برا� آموزش صرفو سازمان مديريت پسماند 

دليل موجهي مصرف شده به تنهايي ها�  حالي که هزينه

بدون اينکه اثربخشي ، بر لزوم اثربخشي آموزشي نيست

بطور مطلوب اندازه گير� شود يا سيستم بازخورد  ها آن

  . مناسبي وجود داشته باشد

از سو� ديگر هر گونه بي توجهي و سهل انگار� در 

آموزشي موجب خواهد شد که آن ها�  ارزشيابي دوره

و  � کارکنانبه صورت اقدامي تفنني براها  دوره

و يا تالش برا� استفاده از مزايا� آن درآيد شهروندان 

  . )۱۳۷۲، (ابيلي

انجام اين ، با بيان اهميت موضوعرسد  مي لذا به نظر

  :تحقيق از چند بعد زير ضرور� و دارا� اهميت است

آموزشي علمي نقاط قوت و ها�  با ارزيابي برنامه

ده و در مشخص شها  ضعف اجرا� اين سر� از برنامه

آموزشي ها�  نتيجه بستر الزم جهت بهبود کيفيت برنامه

  . آيد مي فراهم

تداوم يک ضرورت ، آموزشيها�  با ارزيابي برنامه

  . گردد مي مشخصبرنامه آموزشي 

شود که برخي  مي آموزشي باعثها�  ارزيابي برنامه

عيني  به صورتذهني در مورد آموزش ها�  قضاوت

 . مطرح شود

  

  اهداف تحقيق  

چهره به  ها� آموزش تأثيرتبيين ميزان  : هدف کلي

ان بر رفتار شهروندان درراستا� رچهره شهردار� ته

  مديريت

 

 ف ويژه: اهدا

  چهره به چهره در  ها� آموزش تأثيرتبيين ميزان

تغيير دانش شهروندان پيرامون مديريت پسماند 

  . شهر�

  چهره به چهره در  ها� آموزش تأثيرتبيين ميزان

تغيير بينش شهروندان پيرامون مديريت پسماند 

چهره به  ها� آموزش تأثيرتبيين ميزان . شهر�

چهره در تغيير مهارتها� شهروند� پيرامون 

  . مديريت پسماند شهر�

 
 

 
  سؤاالت تحقيق

  سوال اصلي 

ميزان تاثيرآموزشها� چهره به چهره شهردار�  - 

يرامون مباحث مديريت تهران بر رفتار شهروندان پ

 ؟اندازه است پسماند شهر� تا چه

  

 سواالت فرعي  

چهره به چهره شهردار� تهران تا چه  ها� آموزش

اندازه بر دانش شهروندان پيرامون مباحث مديريت 

 ؟گذار بوده است تأثيرپسماند شهر� 

چهره به چهره شهردار� تهران تا چه  ها� آموزش

اندازه بر بينش شهروندان پيرامون مباحث مديريت 

 ؟گذار بوده است تأثيرپسماند شهر� 

چهره به چهره شهردار� تهران تا چه  ها� آموزش

 ها آنها�  اندازه در انجام مهارتها� شهروند� و توانائي

پيرامون مشارکت در امر ارتقا� مديريت پسماند شهر� 

  ؟موثر بوده است

 
  فرضيات تحقيق 

چهره به چهره  ها� آموزشبه نظر ميرسد : فرضيه اصلي

بر رفتار شهروندان در راستا� مشارکت ايشان در 

 . گذار باشد تأثيرمديريت پسماند شهر� 

  

  فرعي ها�  فرضيه

چهره به چهره در تغيير  ها� آموزشبه نظر ميرسد  -

دانش شهروندان پيرامون مديريت پسماند شهر� 

  . داشته باشد تأثير

چهره به چهره در تغيير  ها� آموزشبه نظر ميرسد  -

بينش شهروندان پيرامون مديريت پسماند شهر� 

  . داشته باشد تأثير

چهره به چهره در تغيير  ها� آموزشبه نظر ميرسد  -

مهارتها� شهروند� پيرامون مديريت پسماند 

 . داشته باشد تأثيرشهر� 

  

  ادبيات پژوهش 

  تعريف آموزش

کميسيون خدمات نيرو� انساني آموزش را يک 

دانش ، فرآيند طراحي شده جهت اصالح نمودن طرز فکر

جهت نائل ، يا مهارتها� رفتار� ازطريق يادگير� تجربي

شدن به عملکرد مؤثر دريک فعاليت يا در دامنه ا� 
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  نژاد یکرامت نیو حس يمظاهر يمحمدمهد 

  

۵۲ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

آموزشي که ها�  درکارگاه ها آنواهداف ها  ازفعاليت

تواناييها� افراد و رضايت فعلي وآتي نيازها� نيرو� 

حاجي کريمي ( دانديم، دهند ميانساني سازمان را توسعه 

  )۲۶۶، ۱۳۷۹ و رنگريز

که به  بريادگير�تجربه ا� است مبتني ، آموزش 

منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت 

ميگيرد تا و� بتواند توانايي خود را برا� انجام کار بهبود 

عبارت ديگر به هر  به. )۲۴۸، ۳، ۱۳۸۰ شيمونبخشد (

گونه فعاليت يا تدبير ازپيش طرح ريز� شده ا� که 

، هدف آن آسان کردن يادگير� دريادگيرندگان است

 )۳، ۱۳۷۹ آموزش گويند (سيف

براون واتکينس آموزش را به عنوان فراهم آوردن 

برا� اينکه کارآموزان يادبگيرند تعريف کرده هايي  فرصت

گفته ميشود که با هايي  درواقع آموزش به فعاليت. اند

هدف آسان ساختن يادگير� از سو� مربي يا معلم طرح 

گيرنده به  ريز� ميشود و بين مربي و يک يا چند ياد

تا . )۲۹، ۱۳۷۹صورت کنش متقابل جريان مييابد (سيف 

مهارت والگوها� ، دانش، در نهايت به گسترش نگرش

رفتار� مورد نيازيک فرد برا� انجام عملکرد مناسب 

اما جانافاممي ؛ دريک تکليف يا شغل معين منجر شود

آموزش راعبارت از بهبود سيستماتيک ومستمر شاغلين 

تواناييها ورفتارها ميداند که به ، مهارتها، هااز نظر دانش

کمک ميکند وشرايط بهتر� رابرا� احراز مقام  ها آنرفاه 

، ۱۳۸۲ محمد�(تعريف کرده است ، باالتر فراهم ميآورد

۱۴( .  

سازمان علمي وفرهنگي ، اما بنا به تعريف يونسکو

، آموزش و پرورش عبارت است از تمام کنشها، ملل متحد

که برا� رشد و تکامل و هايي  و روشها  راه، اثرات

نگرشها و ، معرفتي و همچنين مهارتها، تواناييها� مغز�

البته به طريقي که شخصيت ، رفتار انسان بکار ميروند

انسان را تا ممکن ترين حد آن تعالي بخشد و يکي 

، درآن زيست ميکند مثبت جامعه ا� کهها�  ازارزش

  . )۳۸، ۱۳۸۶ بارانيکردخراساني وحسنزاده باشد (

  

  آموزش چهره به چهره

يادگيرنده  آموزشگر و آموزشي که با حضور مستقيم 

در يک محيط آموزشي صورت ميگيرد (سازمان مديريت 

  ) ۱۳۹۱، پسماند شهردار� تهران

  

  ارزشيابي 

ارزشيابي به مفهوم تعيين ، در فرهنگ لغت دهخدا 

ارزش و اعتبار چيز� و نيز تعيين نمره يا رتبه چيز� 

در اين فرهنگ اصطالح ارزشيابي معادل واژه . آمده است

عمل يافتن ارزش در هر ، ارزيابي هم آمده است و ارزيابي

ارزياب كسي است كه ارزش هر چيز را  ) وچيز (تقويم

، ۱۳۸۵ دهخداكند (مقوم) تعريف شده است ( مي معين

ارزشيابي به داور� ، در معنا� وسيع كلمه. )۱:۱۱۵

برا� ها  و روشها  راه حل، انديشه ها، آگاهانه درباره كارها

 اطالق، منظور� معين و بر اساس مالكي مشخص

ارزشيابي از يك فعاليت ، بر اساس تعريف مذكور. شود مي

عبارت است از قضاوت در مورد ارزش آن فعاليت با توجه 

به معيارها� از پيش تعيين شده و اطالعات جمع آور� 

توان گفت  مي بنابراين. )۱۳۰، ۱۳۸۴ شده (سام خانيان

توصيف و «ارزشيابي عبارت است از ، در برنامه آموزشي

سنجش ميزان اثربخشي برنامه و تحقق هدفها� تعيين 

بررسي ميزان تغيير� كه ، به عنوان مثال. »شده در آن

 برنامه آموزشي در افراد حاصل شده استدر اثر اجرا� 

  . )۱۳۵، ۱۳۸۴ سام خانيانباشد (تواند مورد نظر  مي

) در کتاب ۱۹۸۵استافيل بيم و شينگ فيلد (

ارزشيابي نظام دار يک تعريف جامع برا� ارزشيابي ارائه 

، ارزشيابي عبارت است از فرايند تعيين کردن«کرده اند: 

العات توصيفي و به دست آوردن و فراهم ساختن اط

، طرح ها، قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت هدف ها

خدمت به ، اجرا و نتايج به منظور هدايت تصميم گير�

مورد ها�  نيازها� پاسخگويي و درک بيشتر از پديده

  . )۱۳۸۱(کيامنش » بررسي

) معتقدند ارزشيابي يک ۱۹۸۷( ١ورتن و سندرز

يا ، اثربخشيفعاليت رسمي است که برا� تعيين کيفيت 

يا برنامه ، هدف، فرايند، پروژه، فرآورده، ارزش يک برنامه

  . )۱۳۷۵ آيد (سيف مي درسي به اجرا در

بر اين باور است که همه الگوها� عمده  ٢هاوس

، House 1988( ارزشيابي در اخالق ذهن گرا هستند

49( .  

ا� است  ) معتقد است ارزشيابي وسيله۱۳۷۵سيف (

يادگيرندگان و مقايسه نتايج برا� سنجش عملكرد 

آموزشي از پيش تعيين شده به ها�  حاصل از آن با هدف

ها�  گير� در اين باره كه آيا فعاليت منظور تصميم

آموزان به  ها� يادگير� دانش آموزشي معلم و كوشش

به عبارت ، نتايج مطلوب انجاميده است يا خير

يكي  گيرد: ديگرارزشيابي اساساً به دو دليل انجام مي

گير� در مورد گزينش يا ردچيز� و دوم  تصميم

  . گير� در مورد چگونگي بهساز� آن چيز تصميم

با توجه به تعاريف مختلفي كه از ديدگاهها� صاحب 

گردد ارزشيابي آموزشي نه تنها  نظران بيان شد آشكار مي
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 ...تهران بر رفتار شهروندان  يچهره به چهره عوامل شهردار يآموزشها ریتاث زانیم یبررس 

۵۳ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

آخرين حلقه فرايند آموزشي نيست و نبايد از آن تنها 

آموزان به  ر� جهت ارتقاء دانشگي برا� سنجش و اندازه

بلكه به ، پايه تحصيلي باالتر مورد استفاده قرار گيرد

. عنوان فرايند� در تمام مراحل ياددهي و يادگير� است

دهد كه  نگاهي به الگوها� رايج در ارزشيابي نشان مي

� مسلط ارزشيابي حتي تا كنون به  الگو� كمي چهره

، ر� كه هارو�به طو، ويژه در كشور ما بوده است

هيگيسون و گان معتقدند كه تنها پنج دهه است كه 

نوعي شكاف و چرخش از الگوها� كمي به كيفي به 

  . چشم خورده و آشكار شده است

در بررسي سير تحوالت ارزشيابي و سنجش در 

نگاه خطي و ، تعليم و تربيت گفته شد كه الگو� كمي

آموزان و  دانشها و در اين جا به  تك بعد� به پديده

ها در  تعليم و تربيت دارد و رابطه موضوعات و پديده

معلم و ، آموز از جمله رابطه دانش، آموزش و پرورش

معلول  - مطالب درسي را بر اساس روابط علي يا علت 

ها� رفتارگرا در  كند كه ريشه آن درچارچوب تحليل مي

 در. شناسي و كاركردگرا در جامعه شناسي است روان

ها�  ها� كيفي كه ريشه در چارچوب كه الگو حالي

، شناسي دارند شناسي و جامعه تفسير� و تأويلي در روان

كنند و  به چند بعد� بودن يادگير� و شناخت تأكيد مي

تر وضعيت يادگير� و شناخت  برا� تبيين درست و دقيق

ا� از عوامل و به طور كل فرايند  مجموعه، آموز دانش

  . دهند يت قرار مييادگير� را مورد اهم

ها�  شيوه، در چارچوب الگوها� كيفي، بر اين اساس

تواند تعريف درستي از  همچون آزمون نمي، رايج ارزيابي

به ويژه آن كه در اغلب . آموز ارايه كند وضعيت دانش

، ا� و نسبي هايي چون فاصله نيز از طريق مقياس ها آن

وضعيت اعداد مطلق و غير قابل تفسير به عنوان معرف 

آيد كه با ميانگين يا توزيع نرمال  آموز به دست مي دانش

شود و نه  كالس درس و يا آن درس خاص مقايسه مي

ها و معيارها� مربوط به هدف آن درس و از اين رو  مالك

همين بسته بودن و . نه معيارگرا، مرجعاست- هنجار

شود كه معلم و يا  ها باعث مي تفسير ناپذير� اين نمره

ب قادر نيست تبييني از وضعيت يادگير� ارزشيا

عاطفي و ، آموز براساس سطوح مختلف شناختي دانش

  . حركتي ارائه كند –رواني 

ها� عمده در الگوها� كلي باعث  اين ابهام و وضعيت

شده است كه گرايش رو به رشد� به ارزشيابي كيفي 

گرايش به نوعي ارزشيابي كه به توصيف . شكل گيرد

ها� مربوط  وز بر اساس معيارها و مالكآم وضعيت دانش

، ها� شناختي به هدف درسي و در چارچوب حيطه

دهد و زمينه خود  حركتي اهميت مي -عاطفي و رواني 

آموز را با الگوهايي چون خود ارزشيابي و باز  ارزيابي دانش

  . )۱۳۸۳ منصور كيايي(آورد  خورد توصيفي فراهم مي

  

  ارزشيابي آموزشي

ارزشيابي چنانكه درارتباط با آموزش باشد به معنا� 

فرايند قضاوت درباره جنبه هايي از رفتار يادگيرنده است 

 ها آنوشامل مجموعه ا� از مهارتهاست كه به كمك 

شود يادگيرنده به اهداف تعيين شده دست  مي مشخص

ارزشيابي جز جدايي ناپذير يك نظام . يافته است يا خير

  . )۱۳۷۵، حکيمي و مد�اح(آموزشي است 

ارزشيابي آموزشي توجيه وجود� بخش آموزش و  

فراهم آوردن شواهد� برا� هزينه وفايده سازمان است 

كه هدف آن قضاوت درباره كيفيت و ارزش برنامه و 

 .Coopers & et al( است شناسايي فوايد آموزش

1991( .  

تواند ابزار مهمي دربهبود  مي ارزشيابي آموزشي

آموزشي باشد اگر به صورت منسجم ها�  رنامهكيفيت ب

 دست. بعد از اجرا� برنامه آموزشي انجام پذيرد

اندركاران برنامه آموزشي احتمال دارد بيشترين استفاده 

را از ارزشيابي زماني كنند كه نقش يك تصميم گيرنده 

كرك پاتريك سه دليل اساسي برا� ، ميكنند را باز�

  . )lvatore 1998( كند ارزشيابي آموزشي بيان مي

توجيه داليل وجود� واحد آموزش با نشان دادن  -

نقش و اهميت آن در تحقق اهداف و رسالتها� 

 سازمان؛ 

 تصميم گير� نسبت به ادامه برنامه آموزشي؛  -

 . بهبود آموزش -

 

  گير� اثربخشي آموزشي اندازه

پيتر دراكر اثر بخشي را انجام كار درست تعريف 

ها�  ديگر� همچون اصالح رويه . تعاريفكرده است

ها� جديد، تقويت  مديريت، كسب موفقيت، توليد ايده

ارزشها� سازماني، تفكر گروهي، مشاركت و موارد� از 

اين قبيل از جمله تعابير� هستند كه در مديريت معادل 

  . )١٣٨٥سلطاني وند ( مي با اثربخشي بكار

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در 

اثربخشي سازمان عبارتست از درجه . ده تعريف نمائيمآين

 يا ميزاني كه سازمان به هدفها� مورد نظر خود نائل

  . )١٣٧٧دفت ( آيد مي
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  نژاد یکرامت نیو حس يمظاهر يمحمدمهد 

  

۵۴ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  ٣ياثربخش

درموردمفهوم اثربخشي آموزش، تعريف جامع 

ومشخصي وجود ندارد واين به خاطر آن است که فرآيند 

اثربخشي ارزيابي . دستيابي به آن، کار دشوار� است

آموزش يعني اين که تا حدود� تعيين کنيم آموزشها� 

انجام شده تاچه حد منجربه ايجادمهارتها� مورد نياز 

(سلطاني، . سازمان به صورت عملي وکاربرد� شده است

۱۳۸۰( .  

وضع به همين  درمورد اثربخشي آموزشي نيز دقيقاً

اندازه گير� اثربخشي به  بدين معنا كه. گونه است

طلق و در پايان يك دوره آموزشي رويكرد كاملي صورت م

بايست در طول  اثربخشي و كيفيت آموزش، مي. نيست

پايان اين  فرايند آموزش ايجاد و تضمين گردد و در

فرايند برا� اطمينان از صحت اقدامات و تحقق اهداف 

  . موردبررسي و اندازهگير� قرار گيرد

ديگر را کار  ها� افراد يا ملتي از ملت توان ميزماني 

آمدتر از ديگران دانست که بتوانند کار يا عملي را با 

سرعت بيشتر و کوشش کمتر� انجام دهند؛ لذا سرعت و 

هر . آيد مهارت از عوامل سازنده کار آمد� به شمار مي

چند عوامل متعدد� در فرايند ساماندهي ونتيجه بخش 

کردن امور مؤثرند، ولي يكي از دانشمندان روان 

را در جمله زير به شكل زيبا و كاملي » اثربخشي«يشناس

 :)۱۳۷۴، (آرين خالصه كرده است

  

  ها� مؤثر + افراد مؤثر = اثربخشي سازمان مؤثر + برنامه

 
اگر اثربخشي را به خيمه ا� تشبيه كنيم بي ترديد 

و عمود آن، چيز� جز افراد مؤثر نخواهد بود و » ستون«

بناميم مطمئنا قاعده آن اگر آن را مثلث يا هرم اثربخشي 

 . افراد مؤثر خواهند بود

منظور از اثربخشي در واقع بررسي ميزان موثربودن 

اقدامات انجام شده برا� دستيابي به اهداف از پيش 

  . تعيين شده است

اثربخشي عبارت در تعريفي از اثربخشي آمده است: 

به بيان . است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده

دهد كه تاچه ميزان از تالشها�  مي ر اثربخشي نشانديگ

اصل شده است (كاظمي و انجام شده، نتايج موردانتظار ح

 )۹، ۱۳۷۹ابطحي 

پيتر دراكر معتقد است اثربخشي يعني انجام دادن 

از نگاه دراكر؛ اثربخشي كليد موفقيت . كارها� درست

  . )۱۶ ،۱۳۷۵شود (عالقه بند  مي سازمان محســــوب

اثربخشي آموزش راميتوان ميزان انطباق رفتار دانش 

پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست 

کارها، ميزان مهارت، دانش ونگرش کسب شده در 

  . )۱۳۸۴اثرآموزش تعريف نمود(سلطاني 

  ، رفتار شهروند�، فرهنگ شهروند�شهروندتعريف 

بت شهرنشيني كه با احساس تعلق به شهر خود نس 

به حقوق و وظايف فرد� و اجتماعي خود، آگاهي كامل 

داشته و با پذيرش تكاليف خود، در امور شهر مشاركت 

  ) ۹۱ طرح جامع شهروند� شيوه نامه اجرايي(. فعال دارد

وسيله  بار به اولين شهروند� رفتار في الواقع، واژه

 از مفهوم اين ولي گرديد مطرح اورگان و ٤باتمن

 و )۱۹۸۳(. به همكار� تمايل مورد در٥ اردبارن نوشتارها�

 رفتارها� مورد در دهه هشتاد در ٦ كان و كنز مطالعات

 سازندهها�  نهاد�، ايده حفاظت٧ خودجوش و نوآورانه

 جامعه به مطلوب نگرش حفظ و داوطلبانه، خوديادگير�

 رفتارشهروند� كه ساختند نشان خاطر تجلي يافته، آنان

به  كه داوطلبانه و فرد� رفتار�. دلخواه به رفتارها�

 شود مي گفته نشده طراحي اجتماعيها�  سيستم وسيله

 پيشرفت جوامع و بخشي اثر ارتقا� باعث معموال كه

 كه دارند نيز اعتقاد ٨ »تورنلي«و» بولينو«شود،  مي

 عمومي ويژگي دو دارا� طوركلي به شهروند رفتارها�

 اول ويژگي. كنند مي پيدا زمينه به بستگي كه :هستند

 از ناشي نيستندو تقويت مستقيم قابل طور به اينكه

 و نهادها در ا� هستندكه العاده فوقها�  تالش

 انجام موفقيت دستيابي به برا� محيطيها�  زمينه

 زمينه با ارتباط در خود جوش صورت به ثانيا و. گردد مي

  )۱۳۹۰كنند (کاشاني  مي رشد

  

  فرهنگ شهروند�

مجموعه ا� از بينش ها، آگاهي ها، گرايش ها،  

مهارت ها، هنجارها و رفتارهايي است كه افراد جامعه از 

. حيث سكونت يا اقامت در شهر بايد واجد آن باشند

 ) ۹۱ طرح جامع شهروند� شيوه نامه اجرايي(

  

  پسماند 

غير از فاضالب) گاز (مواد زائد جامد، مايع و  به 

طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل شود که به گفته مي

ها� انسان بوده و از نظر توليد کننده زائد تلقي از فعاليت

(قانون مديريت پسماند شهردار� تهران، . شودمي

۱۳۹۱( 
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  بازيافت

 ها آنجداساز� بعضي مواد از پسماندها و پردازش 

به نحو� که دوباره به عنوان مواد مفيد در کاربرد اوليه و 

قانون ( رديگا� ديگر مورد استفاده قرار يا کاربرده

  . )۱۳۹۱مديريت پسماند شهردار� تهران 

  

آشنايي اجمالي با سازمان مديريت پسماند و 

  ها� آموزشي مربوطه فعاليت

 تهران) در بازيافت سابقه(تاريخچه 

 توسط متعدد� طرحها� کنون تا ۱۳۷۴ سال از

 امر ساماندهي منظور به مواد تبديل و بازيافت سازمان

 مختلف مناطق در خشک پسماندها� آور� تفکيک جمع

 روش لحاظ بهها  طرح اين که درآمده اجراء به تهران شهر

  :شوند مي تقسيم چهارگروه به اجرا

 از استفاده با سنتي بازيافت عوامل ساماندهي -۱

 بازيافت پيمانکاران

 جمع جهت شهر� خدمات خودروها� از استفاده -۲

 روز در خشک زباله آور�

 آور� جمع جهت دو منظوره خودروها� از استفاده -۴

  خشک و تر پسماندها� همزمان

 جمع جهت شهر� خدمات خودروها� از استفاده -۵

  شب در خشک زباله آور�

 در تفکيکها�  طرح اکثر که دهد مي نشانها  بررسي

عدم  داليل از يکي. باشد مين برخوردار موفقيت مبدا، از

 که بوده هدف صحيح انتخاب ها، عدم طرح اين موفقيت

 نمي نيز طرح اندرکاران دست کليه اطالع به معموال

 شده مي اختالل دچار نيز کار اجرا� جهت و بدين رسيده

 . )۱۳۹۰(نجارزاده . است

 نشان مبدا در تفکيکها�  طرح گزارشها� و سوابق

 از متعدد� عوامل از ناشي موضوع اين علل که دهد مي

 :است بوده ذيل جمله موارد

 تفکيکها�  طرح برا� مناسب اهداف تبيين عدم 

 کار انجام حين در مديريتي نظرات اعمال 

 برا� مناسب مالي منابع و تجهيزات و امکانات نبودن 

 کار انجام

 مناطق شهردار� در بخشي بين هماهنگي عدم  

 نگرش عدم يا و اجرايي الگوها� خالف بر کار نجاما 

  سيستمي

 محدوده از شروع از ها، پس طرح اين از برخي

 مجريان بوسيله و ) خارجبازيافت (سازمان طراح اختيارات

 نيز اوليه طراحي با بعضاً که مختلف (مناطق) به اشکال

 امکان ترتيب بدين که شده اجرا است داشته مغايرت

 . بود شده سلب سازمان سيستم توسط بهبود و بازنگر�

ها�  طرح موفقيت عدم علل توان مي کلي طور به

هم بوسيله آموزش شهروندان اً که عمدت مبدا در تفکيک

 :نمود عنوان زير صورت به ترويج داده شده را

 و مناطقها�  شهردار� در بخشي بين هماهنگي عدم) ۱

 گير� تصميم مراجع تعدد

 و الحصول سريع( داريپا و مشخص اهداف تبيين عدم )۲

 گذرا)

 سليقه نظرات اعمال و طرح به سيستمي نگرش عدم )۳

  ها گير� تصميم در کارشناسانه غير و ا�

امکانات،  تامين بمنظور الزمها�  پشتيباني فقدان )۴

  کار انجام برا� مناسب مالي منابع و تجهيزات

  

 مديريت پسماند 

ريز�، هايي که برا� برنامهبه مجموعه فعاليت

توليد،  ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به

ذخيره ساز�، جمع آور�، حمل، دفع و پردازش 

پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين 

 شود شود، مديريت پسماند گفته ميها انجام مي زمينه

  . )۲۰/۲/۸۳(قانون مديريت پسماند مصوب 

  

  مديريت پسماند در عصر جديد

را به طور کلي مديريت پسماند در عصر جديد 

به سه مرحله  ۱۹۶۰از آغاز يعني از سال  پس توان مي

  تقسيم نمود:

لمرحله او  

برنامه مديريت: اين برنامه بر تحقيقات کاربرد� رو� 

چهار موضوع، مديريت دفع، امور مالي و مديريت 

شهر� و با هدف توسعه  زيست محيطها و زيرساخت

راهبردها� علمي و ابزارها� کاربرد� مديريت زباله در 

  . نمودقاره اروپا تمرکز 

ممرحله دو  

اهداف اين مرحله حول محور چگونگي استفاده از 

اين راهبردها و ابزارها در جهت ارتقا� کارآيي و سطح 

، بسط ا� و در مرحله بعدکيفيت، ابتدا به صورت منطقه

کاهش زباله در اين مرحله . قاره بودآن به کل  و گسترش

به عنوان مورد پنجم به چهار مورد ذکر شده در باال 

  . افزوده شد
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 ممرحله سو  

- به منظور ايجاد چرخه، مديريت پسماندمرحله سوم 

ا� فراگير از زمان توليد يک کاال در کارخانه تا دفع 

  انساني بود زائدات مرتبط با آن با کمترين هزينه و نيرو�

دالئل توجه کشورها ومجامع بين المللي به مسأله 

  مديرت پسماند

مديريت پسماندها� شهر� به داليلي مورد توجه 

المللي مختلف بويژه کشورها�  کشورها و مجامع بين

  پيشرفته قرار گرفته اند که برخي از آن عوامل عبارتند از:

 رهاساز� پسماندها� شهر� در محيط باعث ايجاد - 

ها� زيست محيطي شديد و غير قابل آلودگي

- زيرزميني و جار�)، هوا و خاک ميآب (جبران در 

 . گردد

پسماندها� جامد شهر� يکي از مهمترين عوامل  - 

ا� که در گرمايش جهاني انتشار گازها� گلخانه

 . باشندآورند، ميمنفي قابل توجهي به بار مي تأثير

پس هيچ گونه  هزينه مديريت پسماندها باالست - 

 . باشدنقصي در آن پذيرفتني نمي

. باشندبخشي از پسماندها قابل استفاده مجدد مي - 

 ها آناين بدين معني است که با استفاده مجدد از 

در مصرف انرژ� و مواد اوليه با ارزش صرفه جوئي 

 . آيد ببار مي

اين . باشندبخشي از پسماندها قابل بازيافت مي - 

در کنار صرفه  ها آنکه با بازيافت  بدين معني است

جوئي در مصرف انرژ� و مواد اوليه باارزش، ارزش 

يابد و صرفه جويي ببار افزوده پسماند افزايش مي

 . آيدمي

تر از انرژ� حاصل از انرژ� توليد� از پسماندها پاک - 

 . باشدمنابع فسيلي مي

از با توليد انرژ� از پسماندها، تمام يا بخش اعظمي  - 

  . کندها� مديريت پسماند برگشت ميهزينه

در حال حاضر تمام کشورها� جهان برنامه ريز� 

خود را مطابق شکل زير بر رو� اجتناب و کاهش توليد 

استفاده مجدد از . قرار داده اند مبدأپسماند از 

پسماندها� جامد که با تغييرات اندکي مجدداً به چرخه 

بازيافت . اولويت بعد� استگردند نيز در مصرف باز مي

حداکثر� مواد قابل بازيافت و توليد انرژ� در رده بعد� 

حداقل ساز� دفن پسماند نيز از اولويت بسيار . قرار دارند

  )۱۳۹۰(نجارزاده . بااليي برخوردار است

  

  

  

  مباني نظر� و پيشينه تحقيق

  مدلها� ارزشيابي 

 مدل هدف مدار تايلر  

 روش دفيليپس  

 ) ٩) ها داده ها، واکنش و دست آورد زمينه،روشC. 

I. P. O   
 مدل ارزشيابي مبتني بر مدافعه  

 مدل آزمايش اجتماعي  

 ها� آموزشي مدل فرايند� ارزيابي برنامه 

 دل ساليوان م  

 و ارزش) تأثير(موفقيت، مداخله،  روشT. V. S2١٠  

  سرمايه ارزشيابي بر اساس مدل بازگشت روش

ROI
١١  

 ١٢روش كرك پاترك  

گير� اثربخشي آموزشي آنچه كه  در مورد اندازه

کرك بيشترين منابع آموزشي به آن پرداخته اند نظريه 

که در اين تحقيق نيز از اين  باشد مي ):۱۹۹۸پاتريک (

  . روش الگوبردار� شده است

در اين روش چهار مرحله برا� ارزشيابي آموزش 

 ,patric kirck 1998( :شود كه عبارتند از مي پيشنهاد

19(  

: كه منظور همان واكنشي است ١٣ارزيابي واكنشيالف) 

كه شركت كنندگان در يك برنامه آموزشي در مورد 

دهند كه از طريق  مي آن برنامه از خود نشان

  . آورد به دستتوان  مي.. .پرسشنامه، مصاحبه و

كه همان تعيين ميزان فراگير�  ١٤:ارزيابي يادگير�ب) 

مهارتها، تكنيكها و حقايقي است كه افرادآموخته اند 

توان به  مي كه از طريق پيش آزمون و پس آزمون

  . آن پي برد

منظور چگونگي و ميزان تغييراتي  ١٥:ارزيابي رفتارج) 

است كه دررفتار شركت كنندگان در اثر شركت در 

توان  مي آن راه ک دوره آموزشي حاصل گرديده است

  . با ادامه ارزيابي در محيط واقعي كار روشن ساخت

بررسي هزينه ا� است كه  : منظور١٦ارزيابي نتايجد) 

برا� آموزش صرف گرديده تا معلوم شود كه شركت 

كنندگان تا چه اندازه قادرند اين مخارج را از طريق 

در . كار و انجام وظايف به نحو احسن جبران نمايند

بهبود ، نقش آموزش در افزايش توليداين قسمت 

كاهش ميزان حوادث ، كاهش هزينه ها، كيفيت

افزايش ميزان سود ، افزايش فروش، ناشي از كار

 . گيرد مي مورد ارزيابي قرار...آور� و
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 صورت گرفته در خصوص پيشينه تحقيقات

  اثربخشي آموزشي

  توانايي افراد دارا� تحصيالت بيشتر در استفاده از

، )Cotlear 1995(. آموزشي بيشتر استدوره 

  )١٣٨٢)/ در� نوگوراني (١٣٨٨( يرحمان

  عوامل درون سازماني شامل امکانات در اثربخشي

  )١٣٨١گذار است (طالقاني  تأثيرآموزش 

 
  شرايط و محتوا� تدريس در اثربخشي آموزش موثر

) (ونتلينگو مترجم؛ محمد ١٣٨٠فروزش (. است

 . )١٣٧٦ چيذر�

 ها�  بهره گير� از روش، مطلوب محتوا جمع بند�

، استفاده از آموزشگران با تجربه، تدريس فعال

طراحي نظام ارزشيابي كارآمد در ايجاد انگيزه و 

   )١٣٨٣قهرماني (. يادگير� موثر است

 تخصصي شامل ها�  عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش

، گير� از تكنولوژ� و زمان مناسب مهياساز� و بهره

نياز سنجي اصولي و روش ، با سابقه آموزشگران

  )١٣٨٠فروزش (. باشد تدريس مناسب مي

  آموزش تخصصي و رسمي باعث افزايش دو سر�

كارايي و اثربخشي فني يا كارگر� (افزايش محصول 

به شرط ثابت بودن ، بر حسب تغيير در تحصيالت

 ,Mccoy, maired. Hargie(. ها) ساير نهاده

Owen,2001(  

 سيار ها�  ارائه شده از سو� ايستگاه ها� آموزش

در ابعاد رفتار� شهروندان ميشود لکن  تأثيرموجب 

قبل از آنکه در آگاهي بخشي به شهروندان اثر کند 

. در بعد رفتار� ايشان اثر گذاشته شده است

 )١٣٩٠ (کاشاني

  

  چهارچوب نظر� پژوهش

نظريه انجمن خدمات تحقيق حاضر بر گرفته از 

و روش کرک پاتريک در بررسي ميزان  نيرو� انساني

 ۳آموزشها بر سطوح رفتار� شهروندان در  اثربخشي

 سطح 

 دانش (آگاهي( 

 بينش (نوع نگاه( 

 (انجام مهارتها� شهروند�) کنش 

 رفتار چهره به چهره (متغيير مستقل) ها� آموزش

  شهروندان در امر مديريت پسماند (متغيير وابسته)

  

 روش تحقيق 

 دار خانهزنان  اين تحقيق شامل کليهجامعه آمار� 

آموزشي چهره ها�  دورهکه  تهران ۱۸ساکن در منطقه 

ميباشد که نمونه آمار� و حجم ، به چهره را ديده اند

با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده  ۳۴۱ نمونه

است و روش نمونه گير� نيز به روش تصادفي خوشه ا� 

ناحيه  ۷دارا�  ۱۸با توجه به اينکه منطقه ، ميباشد

که قابل  دار خانهميباشد به علت فراواني جمعيت زنان 

محاسبه دقيق نبوده لذا تعداد افراد مورد مطالعه بر 

مربوطه در روش ياد شده برآورد شده ها�  اساس فرمول

حاضر در هر خانوار واحد  دار خانهها�  خانمدر واقع . است

خواهد بود به دليل اينكه يكي از  آمار� اين تحقيق

 ها� آموزشاز اً که نهايت متغيرها� كليد� اين تحقيق

فرهنگ و رفتار شهروند�  چهره به چهره متاثر ميشود

اصلي فرهنگ در سطح ها�  است (بعنوان يكي از مولفه

مادران  شهر) كه بيشتر توسط سرپرست خانوار و اکثراً

ترجيح آن است كه  الذخانواده ترويج و نهادينه ميشود 

  . حاضر در خانه و خانوار باشد زنانواحد آمار� 

  
  مدل مفهومي تحقيق
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 اطالعات  �آور جمعروش 

و اطالعات مورد نياز در ها  داده �آور جمعبرا�  

مختلفي ها�  از روش، راستا� دستيابي به اهداف تحقيق

و متخصصان  نظران صاحبمصاحبه با ، مشاهدهچون 

و مسئولين ارشد شهردار� تهران و مديريت  آموزش

و  �ا کتابخانهپسماند شهر� و نيز مطالعه اسناد� و 

جستجو� اينترنتي و در نهايت پرسشنامه استفاده 

 . گرديد

  از روش  پرسشنامه  روايي  تعيين  برا�  تحقيق  در اين

  بدين.  است  شده  استفاده  شكلي و محتوايي  روايي

،  و متخصصان  نظران به صاحب  آن  ئهبا ارا  كه  معني

  پرسشنامه يشکل ييروا  در خصوص ها آن  نظرات

نيز   آزمون شيپ  در مرحله  همچنين.  اخذ شد

بررسي روايي محتوايي پرسشنامه اقدام   به  نسبت

جمالت و  �ساز مفهوماصالحات شكلي برا� . شد

عبارات و اصالحات محتوايي برا� سنجش ارتباط 

  . تحقيق انجام شدها�  با هدفها  پرسش

 
   پرسشنامه  پايايي

از ها  پرسشنامه  پايايي  تعيين  برا�  تحقيق  در اين

هر قسمت از   برا�. شد  آلفا� كرونباخ استفاده  بيضر

  ضريب  محاسبه  به  طور جداگانه اقدام  به  پرسشنامه

  . باشد مي۰/ ۹۴کرونباخ کل نيز  آلفا�. شد  پايايي

 
 پرداز� دادهروش تجزيه و تحليل اطالعات و 

آمده در اين  به دستها�  جهت تجزيه و تحليل داده

تحقيق از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شده 

  :باشد به شرح ذيل ميها  که يافته

  

  پژوهش ها�  يافته

  سن افراد مورد مطالعه

درصد افراد مورد  ۶/۲۹نشان از اين دارد که ها  داده

درصد آنان  ۸/۵۲ سال سن داشته و۳۰مطالعه کمتر از 

در واقع کمترين فراواني ، سال سن دارند۵۰تا  ۳۰بين 

سال دارد و اين مطلب را  ۶۰اختصاص به سن باال� 

درصد افراد  ۶۰تحليل کرد که باال�  توان مي گونه اين

و اين موضوع  اند داشتهسال سن ۴۰مورد مطالعه کمتر از 

افراد جوان و متوسط  يفراوانگويا� اين مطلب است 

  . نسبت به ديگر سنين بيشتر است

 
  

  

  سطح تحصيالت 

بررسي سطح تحصيالت افراد مورد مطالعه حاکي از 

 ترين بيشنفر افراد مورد مطالعه  ۳۴۱آن است که از بين 

 ۱۰۰فراواني مربوط به سطح تحصيلي ديپلم با فراواني 

درصد) و کمترين فراواني مربوط به سطح  ۳/۲۹نفر (

 درصد) ۸/۲۰نفر ( ۷۱تحصيلي ليسانس با فراواني 

که اکثريت  دهد مي بدين ترتيب اطالعات نشان. باشد مي

 درصد افراد مورد مطالعه) از سطح تحصيالت ۲/۷۳افراد (

 ترين بيشديپلم و باالتر را برخوردارميباشند و در واقع 

 اند شده مند بهره چهره به چهره ها� آموزشطيفي که از 

  . هستند �باسوادافراد 

 
  وضعيت مسکوني و احساس وابستگي به محله

از آنجا که ممکن است وضعيت مسکوني افراد مورد 

، مطالعه در حس وابستگي به محله خود و در نتيجه

پيراموني نقش موثر� در  زيست محيطدلسوز� برا� 

چهره به چهره جهت تغيير در  ها� آموزش اثربخشي

رفتار ايشان پيرامون مباحث مديريت پسماند خانگي 

آمده غير از  به دستداشته باشد لذا با توجه به اطالعات 

در مسکن  اند داشتهدرصد از افراد� که اظهار  ۳/۳۲

درصد از افراد مورد مطالعه در  ۲/۶۸استيجار� هستند و 

گان همسر� منزل وابست ايو پدر� –منازل شخصي 

  ، ) سکونت دارند...(مثل پدر شوهر و

  

 وضعيت شغلي  

بررسي وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه حاکي از آن 

در صد آنان به نوعي بيکار و يا در اصطالح  ۸/۳۰دارد که 

درصد آنان  ۷/۲۸در مشاغل آزاد و  ۶/۵، هستند دار خانه

ها�  درصد آنان در شرکت ۴/۱۱و در مشاغل دولتي 

درصد آنان در ساير مشاغل مثل  ۵/۲۳ي و خصوص

  . مشغول بکار هستند ...نهادها� عمومي و

 
 وضعيت قوميتي 

نتيجه بررسي وضعيت قومي افراد مورد مطالعه نشان 

در صد آنان  ۹/۳۴يعني  نفر ۱۱۹  نفر ۳۴۱از  دهد مي

نفر  ۳۰ ،درصد آنان لر ۳/۱۰يعني  نفر ۳۵ترک هستند ؛ 

درصد گيلکي و  ۶/۱۲نفر يعني  ۴۳، درصد کرد۱۰يعني 

  هستند ...مابقي مربوط به قوم فارس
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 ...تهران بر رفتار شهروندان  يچهره به چهره عوامل شهردار يآموزشها ریتاث زانیم یبررس 
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  وضعيت مذهبي

افراد  قريب به اتفاق دهد مينشان ها  تحليل داده

) افراد� مذهبي (در حد معمول و يا زياد مورد مطالعه

   .هستند

  

چهره به چهره در  ها� آموزش اثرگذار�ميزان  

  سطوح رفتار شهروندان

چهره به  ها� آموزش اثرگذار�در تحليل ميزان 

ضلع  ۳چهره در سطوح رفتار شهروندان که به مثابه 

 - مثلث در مدل مفهومي ترسيم شده (دانش و آگاهي

در ) تي روکنش و رفتار بيروني قابل  -بينش و نوع نگاه 

بيان کرد که در کل  گونه اين توان مييک ارزيابي اجمالي 

ميزان ارتقاء دانش و اطالعات ، وندشهر ۳۴۱از  نفر ۳۰۱

تخصصي در خصوص مديريت پسماند شهر� و بازيافت 

چهره به چهره ارائه شده  ها� آموزشزباله از طريق 

توسط عوامل شهردار� را زياد و خيلي زياد ارزيابي 

% درصد از ۸۸کردند و اين بدين معني است که 

شهروندان مورد مطالعه در خصوص ارتقا� دانش و 

ابراز رضايت (در حد زياد  ها آموزشاهي خود از طريق آگ

% ازايشان ابراز رضايت ۴۰و خيلي زياد) نموده و تنها 

را داشتند و در مجموع ) �تا حد( ها از آموزشنسبي 

 يبر آگاهآموزش  تأثيراز افراد مورد مطالعه  کدام هيچ

  . کم يا خيلي کم ندانسته و اين نتيجه مهمي است خود را

بينش و نوع نگاه به زباله و  سطح رييتغاما در مقوله 

% ۴۷با جمع  توان ميدر مجموع  مديريت پسماند شهر�

% ۳۸را خيلي زياد و  تأثيرمورد مطالعه که  افراددرصد از 

 شد کهمدعي  اند نمودهرا زياد ارزيابي  تأثيردرصد� که 

 تأثيرنوع نگاه و بينش خود را  مورد مطالعه% از افراد ۸۵

% تا ۱۲يافته (در حد زياد و خيلي زياد) ابراز نموده و

  . اند نموده% کم ارزيابي ۳حد� و 

عملي ها�  ارتقاء مهارت در سطح ديگر که مربوط به

 مبدأ(تغيير در رفتار شهروندان) در نحوه تفکيک زباله از 

و در  شود يم ها آن به موقعو نگهداشتن مناسب و تحويل 

گفت هدف غايي شهردار� از ارائه  توان ميواقع 

چهره به چهره در بعد کاربرد� است  ها� آموزش

نفر با توجه  ۲۹۱ نفر ۳۴۱که از  دهد مينشان ها  تحليل

کاربرد� و  به صورتآن را  تأثيرارائه شده  ها� آموزشبه 

 نگه داشتخشک از تر و ها�  عملي در تفکيک زباله

که طي  ييها روشبه ها  زباله به موقعصحيح آن و تحويل 

 هآموزش برا� شهروندان تبيين شده مثل تحويل به غرف

% ۸۵...تحويل به پيمانکاران پسماند خشک و، بازيافت

% گزينه تا حد� را ۹ زياد و خيلي زياد ارزيابي نموده

ها بر رفتار عملي خود را کم  آموزش تأثير% ۶و  انتخاب

  . اند نمودهارزيابي 

بر عالقمند� شهروندان به  ها آموزش تأثيردر مقوله 

 به منظورمديريت پسماند شهر�  امر مشارکت در

شهر�  زيست محيطملي و حفظ ها�  حفاظت از سرمايه

 �ها مهارتنيز نتايج مثل مورد قبلي(سطح ارتقا� 

 خود را% عدم عالقمند� ۳ تفاوت که نيبا ااست ) عملي

  . % نيز کم اعالم نمودند۳خيلي کم و 

شهروندان به مشارکت در امر مديريت بررسي نگرش 

  پسماند شهر�

ميزان عالقمند� و تمايل ها�  برا� تبيين شاخصه

شهروندان در مشارکت در امر مديريت پسماند که در 

 %۱۵ ابراز تمايل و کالً %۸۵ جداگانهها�  بررسي

) کم و خيلي کم –عالقمند� خود را در حد (متوسط 

به استفاده  ها آنن تمايل تبيي به منظورابراز نموده بودند 

، رابطه نيدر اآموزشي ها�  از برنامه خود و فرزندانشان

ها  جهت تبيين اين نگرشهايي  اقدام به شناسايي شاخصه

 از ينظرخواهو  ربط �ذاز طريق مصاحبه با کارشناسان 

مورد ها�  شهروندان شديم که به ترتيب اولويت شاخص

نمود  اشاره ديبانظر به شرح جدول ذيل آمده است لکن 

که چنانچه عالقمند� به بخش مديريت پسماند شهر� 

ا� فرض نمود که متغير مستقلي چون  را متغير وابسته

 توان مي گذارد يم تأثير بر آنچهره به چهره  ها� آموزش

آمده از  به دستگفت که ضريب همبستگي چندگانه 

spss  و ضريب تعيين آن که قدرت  ۴۷۰/۰حاکي از

 ۲۲۱/۰ کند يمدگي مدل را مشخص توضيح دهن

  . باشد يم

چهره به چهره بر  �ها آموزش تأثير ها هبررسي فرضي

  سطوح رفتار� شهروندان 

 نيدر ادر تحليل سطوح رفتار� شهروندان که 

ياد  ها از آنبينش و کنش  - سطح دانش ۳تحقيق در 

و در توضيح  به شرح جداول ذيل آورده شده، شده است

ضريب همبستگي چند گانه ميزان ارتباط و  کهبايد گفت 

  . کند ضريب تعيين توضيح دهندگي مدل را تبيين مي
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  نژاد یکرامت نیو حس يمظاهر يمحمدمهد 

  

۶۰ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  آموزش چهره به چهره بر سطوح رفتار� رهايتأثبررسي  :۱جداول

  )R2تعيين (ضريب   )Rضريب همبستگي چندگانه (  متغير وابسته

 ۱۵۳/۰ ۳۹۱/۰  ها زباله افتيو باز �پسماند شهرمديريت  در خصوصتخصصي  و اطالعات ارتقاء دانش

 ۲۴۲/۰ ۴۹۱/۰  �پسماند شهر تيريو مدنگاه به زباله  و نوع رييتغ

و  مبدأعملي (تغيير در رفتار شهروندان) در نحوه تفکيک زباله از  �ها ارتقاء مهارت

  ها آن به موقعنگهداشتن مناسب و تحويل 
۵۱۹/۰ ۲۷۰/۰ 

  

  ها در آموزشکاربرد� بودن اطالعات ارائه شده 

با توجه به نظر افراد مورد مطالعه در خصوص اينکه 

آموزشي ها�  در مجموع اطالعات ارائه شده در طول دوره

و خانه شما مورد استفاده قرار  تا چه حد در محيط کار

  گرفته است؟

مورد مطالعه در مجموع کاربرد� بودن  از افراد ۷/۷۳

چهره به چهره  ها� آموزشاز طريق  افتهي انتقالاطالعات 

 ۴/۲۶و  اند دانسته کاربرد� خانه خود کار ورا در محيط 

اين اطالعات را تا حد� موثر دانسته لکن  ها آندر صد از 

کم و خيلي کم مورد� قيد نشده و تحليل � ها نهيگزدر 

ا� آيتم نشان از کاربرد� بودن اطالعات ارائه شده در 

  . محل کار و خانه بوده است

  

  با نياز افراد مورد مطالعه ها آموزشتناسب 

چهره به چهره  ها� آموزشبررسي تناسب محتوا� 

هايي  با نيازها� آموزشي افراد مورد مطالعه نيز جزو آيتم

توجه قرار  مورد ديباآموزشي ها�  است که در برنامه

 در پرسشنامه مبني بر اينکه يسؤالگيرد لذا با ارائه 

آموزشي چهره به چهره ارائه شده تا چه حد ها�  دوره

  ، آموزشي شما داشته؟ها�  تناسب با نياز

درصد اين  ۴/۲۶دارد که  ها آنحاکي از ها  پاسخ

درصد  ۷/۱۱، درصد زياد ۵۶ ،تناسب را خيلي زياد

  . اند کردهدرصد کم ارزيابي  ۹/۵متوسط(تا حد�) و 

  نحوه تحويل پسماند توسط شهروندان

چهره به چهره ارزيابي اينکه  ها� آموزشبا توجه به 

کدام روش تحويل پسماند مورد استقبال و استفاده 

شهروندان بوده نيز مهم است که با تحليل آن شهردار� 

ن آيتم در نظر آخاصي را برا�  �ها �زير برنامه تواند يم

درصد افراد ۱۲حاکي از آن دارد که  ها ليتحلبگيرد لذا 

خشک خود با ا� ه مورد مطالعه جهت تحويل پسماند

درصد با  ۵/۲۳، گيرند مياداره بازيافت منطقه تماس 

درصد آن را ۴۱، گيرند ميتماس  ۱۳۷و۱۸۸۸سامانه 

درصد طبق برنامه  ۶/۱۷ دهند ميبازيافت  غرفهتحويل 

شده تحويل به خودرو� بازيافت (طرح  �بند زمان

از  کدام هيچدرصد در واقع  ۹/۵و  دهند ميملود�) 

ها  ده را در دستور کار قرار نداده و زبالهذکر ش ها� روش

کلي و تفکيک نشده به مخازن سر کوچه  به صورترا 

موشکافي قرار  موردکه البته بايد همين  کنند يممنتقل 

در اين تعداد معدود از افراد  ها آموزشگيرد تا ببينيم آيا 

قبلي نتايج ها�  نداشته؟! (که داشته زيرا در ارزيابي تأثير

يا اينکه اين رفتار ) گويا� اين مطلب بودهحاصله 

شهروندان معنا� خاصي دارد که نشاءت گرفته از برخي 

که  هاست آموزشموانع و مشکالت در کاربرد� نمودن 

پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و در  نيدر االبته از قضا 

   .نيز خواهد شد �بند تياولواشاره و  ها آنه آتي ب

  

  جدول توزيع فراواني تحويل دادن پسماندها� خشک :۲جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني موارد

 ۰/۱۲ ۰/۱۲ ۴۱  تماس با اداره بازيافت منطقه يا ناحيه

 ۵/۳۵ ۵/۲۳ ۸۰ ۱۳۷و ۱۸۸۸تماس با سامانه 

 ۵/۷۶ ۱/۴۱ ۱۴۰ ...در قبال دريافت شوينده و ها آنبازيافت و فروش  غرفهتحويل به 

 ۱/۹۴ ۶/۱۷ ۶۰ شده تحويل به خودرو� بازيافت (طرح ملود�) �بند زمانطبق برنامه 

 ۱۰۰ ۹/۵ ۲۰ کنم) کلي و تفکيک نشده به مخازن سر کوچه منتقل مي به صورترا ها  (زباله کدام هيچ

  ۱۰۰ ۳۴۱ جمع
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 ...تهران بر رفتار شهروندان  يچهره به چهره عوامل شهردار يآموزشها ریتاث زانیم یبررس 

۶۱ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  نتايج و پيشنهادها، خالصه

  )�بند جمعخالصه (

تواند ارزشمند�  مي تنها زماني آموزشيها�  برنامه 

خود را توجيه کند که شواهد قابل اطمينان و معتبر� در 

آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد  تأثيرمورد 

مد نظر برا� ها�  شاخص. عرضه کند کنندگان شرکت

وابسته) شامل  ريمتغ(سنجش و برآورد رفتار شهروندان 

ميزان کنش و ، ميزان تغيير بينش، ميزان تغيير دانش

جامعه آمار� اين تحقيق . باشد مي مهارت شهروندان

آموزشي ها�  � است که در دورهدار خانهشامل زنان 

   .اند کردهچهره به چهره شرکت 

  

چهره به چهره در  ها� آموزش اثرگذار�ميزان 

  سطوح رفتار� شهروندان

چهره به  ها� آموزش اثرگذار�در تحليل ميزان 

ضلع  ۳چهره در سطوح رفتار شهروندان که به مثابه 

 - مثلث در مدل مفهومي ترسيم شده (دانش و آگاهي

در ) تيروکنش و رفتار بيروني قابل  -بينش و نوع نگاه 

بيان کرد که در کل  گونه اين توان مييک ارزيابي اجمالي 

ميزان ارتقاء دانش و اطالعات ، شهروند ۳۴۱از  نفر ۳۰۱

تخصصي در خصوص مديريت پسماند شهر� و بازيافت 

چهره به چهره ارائه شده  ها� آموزشزباله از طريق 

توسط عوامل شهردار� را زياد و خيلي زياد ارزيابي 

% درصد از ۸۸کردند و اين بدين معني است که 

 شهروندان مورد مطالعه در خصوص ارتقا� دانش و

ابراز رضايت (در حد زياد  ها آموزشآگاهي خود از طريق 

% ازايشان ابراز رضايت ۴۰و خيلي زياد) نموده و تنها 

را داشتند و در مجموع ) �تا حد( ها از آموزشنسبي 

 يبر آگاهآموزش  تأثيراز افراد مورد مطالعه  کدام هيچ

. کم يا خيلي کم ندانسته و اين نتيجه مهمي است خود را

و ضريب  ۳۹۱/۰همبستگي چندگانه اين آيتم  (ضريب

  در اولويت اول قرار گرفت) ۱۵۳/۰تعيين آن 

بينش و نوع نگاه به زباله و  سطح رييتغاما در مقوله 

% ۴۷با جمع  توان ميدر مجموع  مديريت پسماند شهر�

% ۳۸را خيلي زياد و  تأثيرمورد مطالعه که  افراددرصد از 

 شد کهمدعي  اند نمودهرا زياد ارزيابي  تأثيردرصد� که 

 تأثيرنوع نگاه و بينش خود را  مورد مطالعه% از افراد ۸۵

% تا ۱۲يافته (در حد زياد و خيلي زياد) ابراز نموده و

(ضريب همبستگي اين . اند نموده% کم ارزيابي ۳حد� و 

در اولويت دوم  ۲۴۲/۰و ضريب تعيين  ۴۹۱/۰آيتم با 

  قرار گرفت)

عملي ها�  ارتقاء مهارت ديگر که مربوط به در سطح

مبدأ (تغيير در رفتار شهروندان) در نحوه تفکيک زباله از 

شود و در  مي ها آن به موقعو نگهداشتن مناسب و تحويل 

گفت هدف غايي شهردار� از ارائه  توان ميواقع 

چهره به چهره در بعد کاربرد� است  ها� آموزش

نفر با توجه  ۲۹۱ نفر ۳۴۱که از  دهد مينشان ها  تحليل

کاربرد� و  به صورتآن را  تأثيرارائه شده  ها� آموزشبه 

 نگه داشتخشک از تر و ها�  عملي در تفکيک زباله

که طي  ييها روشبه ها  زباله به موقعصحيح آن و تحويل 

 غرفهآموزش برا� شهروندان تبيين شده مثل تحويل به 

% ۸۵ ...پسماند خشک و تحويل به پيمانکاران، بازيافت

% گزينه تا حد� را ۹ زياد و خيلي زياد ارزيابي نموده

ها بر رفتار عملي خود را کم  آموزشتأثير % ۶و  انتخاب

(اين آيتم نيز با ضريب همبستگي . اند نمودهارزيابي 

در اولويت سوم قرار  ۲۷۰/۰و ضريب تعيين  ۵۱۹/۰

  گرفت)

بر عالقمند� شهروندان به  ها آموزش ريتأثدر مقوله 

 به منظورمديريت پسماند شهر�  امر مشارکت در

شهر�  زيست محيطملي و حفظ ها�  حفاظت از سرمايه

 �ها مهارتنيز نتايج مثل مورد قبلي(سطح ارتقا� 

 خود را% عدم عالقمند� ۳ تفاوت که نيبا ااست ) عملي

(ضريب همبستگي . % نيز کم اعالم نمودند۳خيلي کم و 

و  ۴۷۰/۰حاکي از  spssآمده از  به دستدگانه چن

ضريب تعيين اين آيتم که قدرت توضيح دهندگي مدل 

  .)باشد يم ۲۲۱/۰ کند يمرا مشخص 

خود با ها�  (مقايسه يافتهها  بحث و تفسير يافته

  ديگران )

بررسي  در تحقيقات مستقل ديگر� که تحت عنوان

زباله از وضعيت مشاركت شهروندان تهراني در تفكيك 

مبدأ و عوامل موثر بر آن صورت گرفته و برگرفته از 

آن کتابي با عنوان  مآخذمقاالتي است که ها�  چکيده

، گذشته ايراني –(چکيده مقاالت همايش شهر اسالمي 

تهيه شده از سو� معاونت خدمات شهر� ) ،آينده، حال

(از . است ۱۳۹۰ رماهيت ۱۹و ۱۸شهردار� تهران در 

ها  در مقاله مذکور يافته) کتاب فوق ۱۲۲تا ۱۱۹صفحه 

ها�  درصد پاسخگويان زباله ۵۰بيش از  دهد که نشان مي

كنند(عدم  غير تفكيك دفع مي به صورتخود را 

حاکي از آن دارد  ها ليتحلمشاركت) در تحقيق حاضر 

ها�  درصد افراد مورد مطالعه جهت تحويل پسماند۱۲ که

، گيرند ميتماس خشک خود با اداره بازيافت منطقه 

، گيرند ميتماس  ۱۳۷و۱۸۸۸درصد با سامانه  ۵/۲۳

 ۶/۱۷ دهند ميبازيافت  غرفهدرصد آن را تحويل ۴۱
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  نژاد یکرامت نیو حس يمظاهر يمحمدمهد 

  

۶۲ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

شده تحويل به خودرو�  �بند زماندرصد طبق برنامه 

درصد در  ۹/۵ و فقط دهند ميبازيافت (طرح ملود�) 

ذکر شده را در دستور کار  ها� روشاز  کدام هيچواقع 

کلي و تفکيک نشده به  به صورترا ها  و زبالهقرار نداده 

  (عدم مشارکت ) کنند يممخازن سر کوچه منتقل 

که عدم مشارکت شهروندان در  دهد مياين نشان 

و تحويل زباله  مبدأتحقيقات قبلي در خصوص تفکيک از 

درصد بوده (در مطالعه مورد� در سطح کل ۵۰بيش از 

عدم مشارکت در تحقيق  ۱۸لکن در منطقه  تهران)

درصد است و اين وضعيت مطلوب  ۶حاضر کمتر از 

چهره به  ها� آموزشمشارکت شهروندان را پس از ارائه 

چهره در مبحث تحويل زباله و تفکيک آن در منطقه 

  . کند يمرا ثابت ۱۸

اما در تحقيق ديگر� تحت عنوان سنجش ميزان 

جيد سيار آموزش شهروند� (م �ها ستگاهيا اثربخشي

اکثر  تيدر نها. )۹۱تابستان ، انتشارات نيسا، کاشاني

 مشارکت و توجه سطح و زياد آگاهي سطح انيگو پاسخ

 تحقيقها�  يافته مطابق همچنين. اند داشتهمتوسط 

 مشارکت سطح افزايش به ديدن منجر آموزش، شد معلوم

 اثرگذار�تحقيق حاضر نيز ها�  است (يافته شده افراد

آموزش چهره به چهره را در رفتار شهروند� در همه 

  ) موثر دانسته است ابعاد و سطوح

 ادشدهيشهروند� تحقيق  آزمون نمره مطابق

 توسط قرار گرفتن آموزش تحت گرديد مالحظه

 را دريافت آموزشي يا و ديدن آموزش و سيارها�  ايستگاه

بوده  تأثيرگذار شهروند� کلي امتياز کسب در نکردن

 منجر گرفتن قرارها  ايستگاه آموزش تحت بنابراين. است

 شده شهروند� آزمون در باالتر� کسب امتياز به

. حاضر نيز مويد اين واقعيت است ) قيتحقاست(

 سني گروه در شهروند� مشارکت آزمون امتياز ترين بيش

 امتياز کسب در خصوص. است بوده سال ۳۴تا  ۲۲

، ۱۴، ۱۰، ۹، ۷، ۵، ۴، ۳، ۲ در مناطق شهروند� آزمون

 ساير مناطق در و زياد ۲۲ و ۲۱، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۱۵

است(تحقيق حاضر نيز مويد اين موضوع در  بوده متوسط

  ) باشد يم ۱۸منطقه 

  

  پيشنهادها

 چهره به  ها� آموزش، اين تحقيقها�  نظر به يافته

شهروندان  و کنشبينش ، چهره بر سه سطح دانش

بوده ونيز اين  يرگذارتأثبه ترتيب اولويت ياد شده 

بر پنج بعد رفتار شهروند� شهروندان  ها آموزش

 -شناسي يفهوظ - ير�پذ اجتماع -(فضيلت شهروند�

جويي) به ترتيب  عدالت -احترام و تکريم به ديگران

بوده است لذا پيشنهاد  يرگذارتأثاولويت ياد شده 

چنانچه مديران شهردار� قصد تغيير در  گردد يم

، ياد شده دارند با توجه به نتايج فوق� ها اولويت

آموزشي را با تغيير محتوا و يا نوع ارائه و ها�  برنامه

بر رفتار شهروندان تنظيم و تدارک  يرگذار�تأثنحوه 

به تعبير ديگر چنانچه مديران شهردار� . ببينند

بيشتر در پي رفتار بيروني و کنش شهروندان در 

پسماند خصوص مشارکت در ارتقا� مديريت 

ها�  شهردار� دارند بايد به ابعاد رفتار� و شاخصه

 . بيشتر بپردازند مؤلفهمربوط به ارتقا� کيفي اين 

 در مخصوصاً به درب منازل عدم مراجعه آموزشگران 

ساعات استراحت شهروندان (اين موضوع از سو� 

برخي از شهروندان مورد گاليه واقع شده و البته 

که  دهد مينيز نشان  نتايج حاصل از اين پژوهش

جويي که يکي از  بر بعد عدالت ها آموزش تأثير

آن تحمل زحمت در خصوص کسب  �ها شاخص

است نسبت به ديگر ابعاد ضعيف تر  ها آموزش

  ). شود يمارزيابي 

 انجام و مستمر فصلي صورت بهها  آموزش ياثر سنج 

و نواقص شناسايي و  شود و نقاط ضعف و کاستي

البته نقاط قوت نيز بايد تقويت ، برطرف گردند

  . شوند

 
  و مآخذمنابع 

، تهران، مشاورهها�  نظريه. )١٣٧٤(. خ، آرين )١

 .٥٠. اطالعات

. نيرو� انساني �و بهسازآموزش . )١٣٧٢(. خ، ابيلي )٢

  . ١٧. پرورش و در آموزشمديريت 

بررسي مسائل . )١٣٧٥(. س ح، حکيمي. غ، احمد� )٣

ارزشيابي مديران از موجود ها�  و مشکالت شيوه

، ديدگاه ارزشيابي شوندگان و ارزشيابي کنندگان

  شماره،  فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش

. �ا حرفهاستراتژ� آموزش . )١٣٨٢(. م، اسلومن )٤

 تهران: سارگل. ترجمه محمد ضيائي بيگدلي

آموزش ها�  دوره اثربخشي) ١٣٩٠( .حسن، جورابلو )٥

پيش از خدمت سربازان تعاون يار و ايجاد صالحيت 

دانشگاه آزاد ، کارشناسي ارشد نامه يانپا؛  �ا حرفه

  واحد گرمسار

مديريت . ) ١٣٧٩(. ح، رنگريزو  ع، حاجي کريمي )٦

 . بينا :تهران. منابع انساني
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  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

. )١٣٨٦( .باراني كرد زاده حسن.س . وا، خراساني )٧

. آموزشي يازسنجينها�  راهبردها و استراتژ�

  . : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايرانتهران

 طراحي سازمان تئور� و. )١٣٧٧(. ر، دفت )٨

دفتر ، محمد اعرابي، مترجمان:علي پارسائيان

  . چاپ اول، فرهنگيها�  پژوهش

، تهران: دانشگاه تهران. نامه لغت. )١٣٨٥(. ع، دهخدا )٩

 . نامه دهخدا مؤسسه لغت

آموزش منابع  يز�ر برنامه. )١٣٨٤(. م، سام خانيان )١٠

  . تهران: مهربرنا. انساني (مباني و فرآيندها)

اثربخشي آموزشي در  )١٣٨٤(. ا، سلطاني )١١

سازمان ، مجله تدبير يد�.و تولصنعتي  �ها سازمان

  . ١١٩ شماره، مديريت صنعتي

تعامل نيازسنجي و اثربخشي . )١٣٨٥(. ا، سلطاني )١٢

، اصفهان، يادگيرنده �ها سازمانآموزش در 

 . انتشارات ارکان دانش

و  ير�گ اندازه ها� روش) ١٣٧٥( . ع، سيف )١٣

  نشر دوران، تهران، آموزشي يابيارزش

و روانشناسي پرورشي(يادگير� . )١٣٧٩(. ع، سيف )١٤

 . آگاه :تهران. ٥ويرايش. )آموزش

امور مديريت . )١٣٨٠(. رندال اسدوالنو، شيمونال )١٥

و  ترجمه محمدعلي طوسي. انساني و منابع کارکنان

 . مديريت دولتي مرکز آموزش تهران: . صائبي محمد

 ) ١٣٩١طرح جامع شهروند� ( يياجرا نامه يوهش )١٦

بررسي نواقص قوانين و . )١٣٨١(. ح، طالقاني )١٧

دفتر  :تهران. مقررات خدمت نظام وظيفه عمومي

مجلس شورا�  �ها پژوهشمطالعات سياسي مرکز 

 . اسالمي

 تهران: . مديريت عمومي. )١٣٧٥(. ع، عالقه بند )١٨

 . نشر روان

ها�  بررسي اثربخشي دوره. )١٣٨٠(. ا، فروزش )١٩

 :تهران. آموزشي تخصصي سربازان سازندگي

، كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي نامه يانپا

 . واحد علوم و تحقيقات

ها�  اثربخشي آموزش. )١٣٨٣(. م، قهرماني )٢٠

دفتر مطالعات و تلفيق ، تخصصي سربازان سازندگي

طرح تحقيقاتي معاونت ترويج و نظام . ها برنامه

 . وزارت جهاد کشاورز� �بردار بهره

)مجلش ٢٠/٢/١٣٨٣قانون مديريت پسماند (مصوب  )٢١

 شورا� اسالمي

 اثربخشيسنجش ميزان . تا) (بي. مجيد، کاشاني )٢٢

، تهران، سيار آموزش شهروند� ها� يستگاها

 . انتشارات تيسا

. ور� بهره. )١٣٧٩(. سح، ابطحي، ب، کاظمي )٢٣

 .بازرگاني �ها پژوهشانتشارات موسسه مطالعات و 

ارزشيابي چه هست و چه . )١٣٨٠(. ع، کيامنش )٢٤

  . ١٢شماره، فصلنامه تعليم و تربيت، نيست

 يز�ر برنامهفرآيند . )١٣٦٩گروه مشاوران يونسكو ( )٢٥

  . تهران: مدرسه. ترجمه فريده مشايخ. آموزشي

آموزش ضمن  يز�ر برنامه. )١٣٨٢(. د، محمد� )٢٦

. و صنايع مؤسسات، ها در سازمانخدمت کارکنان 

 . تهران:پيام

، ها يهنظرارزشيابي آموزشي (. )١٣٧٧(. س، مهجور )٢٧

 . شيراز: ساسان. مفاهيم اصول و الگوها)

موجود درد ها�  چالش .)١٣٩١( .محسن، نجارزاده )٢٨

، کارشناسي ارشد نامه يانپا؛  عرصه مديريت شهر�

 دانشگاه آزاد
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