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انجام رفتار بازيافت ارتباط معنادار ديده شد .سابقه رفتار گذشته ( )P>0/001 ،OR=0/229و هنجارهای توصيفي ()P=0/003 ،OR=1/187
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مقدمه

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

بر اساس این نظریه ،نگرشها ،هنجارهای درک شده و

جامع در زمینه تخلیه انواع پسماندها و مشکل تولید انبوه

نگرش خود شامل نگرش احساسی و ابزاری ،هنجارهای

زباله از جمله عوامل بحرانزایی هستند که کیفیت سالمت

درک شده شامل هنجار ذهنی و هنجار توصیفی و عاملیت

انسان در کل جهان ،به ویژه کالن شهرها را در معرض

شخصی شامل کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی

زیانهای گوناگونی قرار داده ( )1و پیشبینی میشود سرانه
تولید زباله روند صعودی داشته باشد (.)2

درک شده میباشد ( .)7بر اساس این نظریه ،مهمترین
تعیین کننده رفتار ،قصد رفتاری است و سازههای اصلی

در کشورهای اروپایی سرانه تولید زباله  200تا  350گرم

این نظریه به شیوهای خاص بر قصد تأثیر میگذارد.

در روز میباشد و ایرانیها با میانگین سرانه  700گرم در

در زمینه رفتار بازیافت با این نظریه مطالعاتی انجام شده

روز ،روزانه  40هزار تن و ساالنه  16میلیون تن زباله تولید

و در این مطالعات سازههای متفاوتی از این نظریه

میکنند که در اصل  2برابر استاندارد جهان است.

پیشگویی کننده رفتار یا قصد رفتار بوده است ،بهطوری

نتایج مطالعهای نشان داد که در استان بوشهر نیز میانگین

که در مطالعه زانگ ( )Zhangو همکاران ،مهمترین عامل

تولید سرانه زبالة خانگی  0/6کیلوگرم در روز میباشد و

پیشگویی کننده قصد رفتار بازیافت ،نگرش بود ( .)8در

ساالنه بهطور متوسط بیش از  33000تن زباله تولید می

مطالعة محمود و همکاران قویترین سازة پیشگویی

شود ( 2و .)3

کننده رفتار بازیافت کنترل رفتاری درک شده و پس از

یکی از مهمترین معضالت جوامع شهرنشین ،مدیریت این

آن هنجار ذهنی درک شده بود ( .)9در مطالعه رامایا

حجم زیاد مواد زائد میباشد که به این منظور در ایران از
سال  1381با همکاری شهرداریها ،مراکز بهداشت و
فرمانداریها طرح تفکیک زباله شروع شد ( .)4با این

( )Ramayahو همکاران ،قویترین پیشگویی کننده
رفتار بازیافت ،هنجارهای اجتماعی ( )10و در مطالعه
چان ( )Chanو همکاران هنجارها پیشگویی کننده قوی

وجود ،اجرای موفقیتآمیز برنامههای تفکیک زباله نیازمند

قصد بازیافت بود (.)11

مشارکت مردم بوده و تحت تأثیر عوامل بیشماری از

بنابراین با وجود اهمیت رفتار بازیافت و اجرای طرح

جمله عوامل فردی (مانند نگرش) ،فرهنگی -اجتماعی

تفکیک پسماند ،همچنان سرانه زباله دفعی در شهر بوشهر

(مانند شرایط تسهیل کننده یا بازدارنده رفتار) ،اقتصادی و
غیره قرار میگیرد ( .)5یکی از اقدامات جهت فرهنگ
سازی رفتار بازیافت ،انجام مداخالت آموزش بهداشت و

باالست که ضرورت طراحی برنامههای آموزش در این
حوزه را میطلبد .با این وجود یافتههای مطالعات پیشین
در زمینه کاربرد نظریه رفتار برنامهریزی شده در این رفتار

ارتقاء سالمت با بهرهگیری از الگوها و نظریههای رفتاری

با تناقضاتی همراه بوده ،بهعالوه در هیچ مطالعهای نگرش

مناسب است ( )6و با توجه به تأثیر عوامل فردی و

احساسی ،هنجارهای توصیفی و خودکارآمدی به عنوان

اجتماعی در رفتار بازیافت ،یکی از نظریههای تغییر رفتار

دیگر سازههای این نظریه مورد بررسی قرار نگرفتهاند .لذا

که در زمینه رفتار بازیافت مفید به نظر میرسد نظریة رفتار

هدف از این پژوهش ،تعیین عوامل پیشگویی کننده رفتار

برنامهریزی شده 1میباشد.

بازیافت با استفاده از نظریة بسط یافته رفتار برنامهریزی
)Theory of Planned Behavior (TPB
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رشد روز افزون جمعیت شهری ،عدم سیاستگذاری

عاملیت شخصی بر قصد انجام یک رفتار تأثیر میگذارند.

حقيقتجو و همكاران

عوامل پيشگويي کننده رفتار بازيافت براساس نظريه رفتار برنامهريزی شده 118/

شده میباشد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار بازیافت

تا  1و برای کل آزمون  0/84بهدست آمد .شاخص سادگی

بتوان برنامه آموزشی کارآمدی جهت افزایش رفتار بازیافت

برای سؤاالت بین  0/85تا  1و برای کل آزمون ،0/97

طراحی و اجرا نمود.

شاخص وضوح برای سؤاالت بین  0/84تا  1و برای کل
آزمون  0/89و همچنین شاخص اختصاصی بودن برای

پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی

آمد .بعد از تأیید پرسشنامه توسط متخصصین ،جهت

میباشد که به منظور بررسی عوامل پیشگویی کننده رفتار

بررسی پایایی ابزار ،تعداد  30نفر از ساکنین شهر بوشهر

بازیافت در ساکنین شهر بوشهر در سال  1397-98مبتنی

اقدام به تکمیل پرسشنامهها نموده و سپس پایایی ابزار

بر نظریه رفتار برنامهریزی شده انجام گرفت .شرایط ورود

توسط ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد .ضریب آلفای

به مطالعه شامل داشتن سن باالی  18سال و سواد خواندن

کرونباخ برای سازهها بین  0/72تا  0/96برآورد گردید که

و نوشتن جهت پاسخگویی به سؤاالت ،سکونت در شهر

همگی در سطح مطلوب بود.

بوشهر برای حداقل یکسال و موافقت جهت شرکت در

روش جمعآوری اطالعات در مطالعه حاضر با ارائه

مطالعه و معیار خروج از مطالعه پاسخگویی ناقص به

پرسشنامه به آزمودنیها به صورت حضوری و چهره به

پرسشنامهها و عدم تمایل به دادن شماره تلفن همراه

چهره و تکمیل ابزار مورد نظر به صورت خودگزارشی و

(جهت بررسی رفتار بازیافت یک ماه بعد از تکمیل

سپس بررسی رفتار با فاصله یک ماه بعد از تکمیل

پرسشنامه) بود.

پرسشنامهها به صورت تلفنی بود .پرسشنامه نهایی شامل

حجم نمونه الزم در این مطالعه بر اساس هدف اصلی

سه بخش بود .بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک،

مطالعه در سطح خطای نوع اول  α=0/05و توان آزمون

بخش دوم سؤاالت مربوط به سازههای نظریه رفتار برنامه

 1-β=0/90بر اساس مطالعه پاکپور و همکاران ( )2با توجه

ریزی شده و بخش سوم مربوط به رفتار بازیافت بود.

به ضریب تعیین نظریه به میزان  ،R2=0/47تعداد  542نفر

اطالعات دموگرافیک فرد با  17سؤال در دو زمینه شامل

برآورد گردید که با احتساب  8درصد ریزش 585 ،نفر

اطالعات جمعیت شناختی (از جمله جنس ،میزان

حجم نمونه نهایی محاسبه گردید.

تحصیالت ،تعداد افراد خانواده ،نوع منزل ،وضعیت تأهل و

جهت طراحی پرسشنامه ،پژوهشگر بر اساس اهداف

شغل) و اطالعات بازیافتی (از جمله آگاهی از برنامه جمع

پژوهش به مطالعه کتب و مقاالت علمی داخلی و خارجی

آوری بازیافت ،وجود سطل بازیافت در محل زندگی،

و گردآوری اطالعات مرتبط با موضوع مطالعه پرداخته و

مراجعه خودروهای بازیافتی به محل زندگی ،انجام بازیافت

با مراجعه به منابع و مقاالت مرتبط با موضوع سؤاالتی در

در یک سال گذشته و دریافت بستههای تشویقی) بود.

راستای اهداف مطالعه و مربوط به سازهها طراحی شد (،2

سازهها با  44سؤال و به روش غیرمستقیم بررسی شد.

 10 ،8و  .)11سپس کل سؤاالت پرسشنامه جهت بررسی

سازه نگرش ابزاری با استفاده از  5جفت سؤال (شامل 5

روایی محتوایی برای  10نفر از متخصصین آموزش

سؤال باورهای رفتاری و  5سؤال ارزیابی پیامد) و نگرش

بهداشت ارسال و شاخص و نسبت روایی محتوا محاسبه

احساسی با  6سؤال سنجیده شد .الزم به ذکر است که

شد .مقادیر نسبت روایی محتوا برای کل سؤاالت بین 0/71

جهت سنجش نمره نگرش ابزاری ابتدا نمرات مربوط به
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مواد و روشها

سؤاالت بین  0/87تا  1و برای کل آزمون  0/93بهدست
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سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

آمده برای  5جفت سؤال با هم جمع شد .سازه هنجار

با اهداف پژوهش توضیحات مختصری ارائه شده و در

توصیفی با  2سؤال و هنجار ذهنی توسط  5جفت سؤال

صورتی که فرد به شرکت در مطالعه تمایل داشت

(شامل  5سؤال باورهای هنجاری و  5سؤال انگیزه پیروی)

پرسشنامه در اختیار وی قرار گرفت .از آنجاییکه قصد

مورد سنجش قرار گرفت .سازه خودکارآمدی درک شده

پیش نیاز رفتار بوده و قبل از رفتار شکل میگیرد ( )7لذا

توسط  4سؤال و کنترل رفتاری درک شده با  4جفت سؤال

امکان سنجش قصد و رفتار به صورت همزمان وجود

(شامل  4سؤال باورکنترلی و  4سؤال قدرت درک شده)

ندارد ،از طرفی بر اساس سازه مراحل تغییر 2از الگوی

مورد سنجش قرار گرفت .قصد رفتاری با  4سؤال با مقیاس

فرانظری ،3فاصله زمانی یکماه برای انجام رفتار در افرادی

لیکرت  5سطحی مورد سنجش قرار گرفت .الزم به ذکر

که قصد رفتار را داشته و آماده انجام رفتار هستند (افراد در

است که نحوه سنجش نمره هنجار ذهنی و کنترل رفتاری

مرحله آمادگی )4در نظر گرفته میشود ( ،)7بنابراین انجام

درک شده مشابه نحوه سنجش سازه نگرش ابزاری بوده و

و یا عدم انجام رفتار در این مطالعه با فاصله زمانی یکماه

کلیه سؤاالت (بجز سؤاالت مربوط به سازه قصد ،انگیزه

بررسی گردید .از آنجاییکه رفتار تنها با یک سؤال بررسی

پیروی و خودکارآمدی) با مقیاس لیکرت  5سطحی به

میشد مراجعه به درب منازل و تکمیل چهره به چهره آن

صورت دو قطبی (از  -2تا  )+2و سؤاالت مربوط به سازه

بسیار زمانبر بود بنابراین جهت بررسی رفتار ،با افراد

قصد ،انگیزه پیروی و خودکارآمدی با مقیاس لیکرت 5

شرکت کننده در مطالعه تماس تلفنی گرفته شد و بخش

سطحی به صورت تک قطبی ( 1تا  )5سنجیده شده است.

مربوط به رفتار ،تلفنی تکمیل گردید.

دامنه نمره قابل کسب برای هر یک از سازهها در جدول 3

به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،عالوه بر دریافت کد

آورده شده است.

اخالق به شماره  R.BPUMS.REC .1397 .099از

بخش سوم مربوط به انجام رفتار بازیافت طی ماه گذشته

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،

بود که بهصورت تلفنی یک ماه بعد از تکمیل بخش اول و

پژوهشگران با ارائه معرفینامه رسمی از دانشگاه اقدام به

دوم پرسشنامه ،توسط یک سؤال با مقیاس لیکرت 5

پرسشگری نمودند و قبل از تکمیل پرسشنامه ،اهداف

سطحی (از هرگز انجام نمیدهم = 1تا همیشه انجام می

پژوهش برای افراد مورد مطالعه توضیح داده شد .همچنین

دهم = )5بررسی و سپس پاسخهای هرگز انجام نمیدهم

شرکت افراد در مطالعه منوط به رضایت و تمایل آنها بود

و گاهگاهی انجام میدهم به عنوان عدم انجام رفتار و انجام

و هیچ گونه اجباری جهت شرکت در مطالعه وجود

در نیمی از مواقع ،بیشتر مواقع و همیشه به عنوان انجام

نداشت .به افراد مورد مطالعه اطمینان الزم مبنی بر محرمانه

رفتار در نظر گرفته شد.

بودن اطالعات آنها داده شد .جهت احترام و رعایت

جهت جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری در دسترس

حقوق پرسش شوندگان ،از پرسیدن هرگونه سؤالی که

استفاده شد .بدین صورت که با مراجعه به اماکن عمومی

نشاندهنده هویت فرد باشد خودداری گردید .بعد از جمع

و درب منازل در مناطق مختلف شهر بوشهر ،ابتدا سؤاالتی

آوری پرسشنامهها و کدگذاری آنها ،دادهها وارد کامپیوتر
2

Stage of change
)Transtheoretical Model (TTM
4 Preparatory stage
3
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جفتهای متناظر در هم ضرب و سپس مقادیر به دست

در رابطه با سطح سواد از افراد پرسیده شد .سپس در رابطه

عوامل پيشگويي کننده رفتار بازيافت براساس نظريه رفتار برنامهريزی شده 120/

حقيقتجو و همكاران

دادهها انجام شد .در تحلیل دادهها عالوه بر استفاده از

دانشگاهی ( 310نفر معادل  53/3درصد) و ساکن در

شاخصهای توصیفی از آزمونهای کای-دو ،مک نمار،

آپارتمان ( 300نفر معادل  51/5درصد) بودند .از نظر

تی مستقل دو نمونهای و تحلیل ضریب همبستگی

اطالعات بازیافتی 314 ،نفر ( 54درصد) از برنامه جمع

پیرسون ،آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک استفاده شد.

آوری مواد بازیافتی اطالع داشتند و اکثر افراد ( 470نفر

برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف

معادل  80/8درصد) ذکر کردند که در مکان زندگی سطل

اسمیرنف ،نرمال بودن دادههای کمی بررسی گردید .سطح

بازیافت وجود ندارد و خودروهایی جهت جمعآوری مواد

معناداری کلیه آزمونها در این مطالعه  P<0/05بوده است.

بازیافتی به محل زندگی آنها مراجعه نمینماید ( 313نفر
معادل  53/8درصد) .اکثر نمونهها ( 331نفر معادل 56/9

يافتهها

درصد) بسته تشویقی جهت بازیافت دریافت نکرده بودند.

در این مطالعه دادههای مربوط به  582شرکت کننده

از نظر سابقه قبلی انجام رفتار 274 ،نفر ( 47/1درصد) ذکر

بررسی شد (میزان پاسخگویی  99/5درصد) که از این

کردند که در یکسال گذشته سابقه انجام رفتار بازیافت را

تعداد  323نفر مرد ( 55/5درصد) و  259نفر زن (44/5

داشتند ،در حالیکه در یک ماه بعد از تکمیل پرسشنامه

درصد) بودند .میانگین ±انحراف معیار سن شرکت
کنندگان  33/02±9/67با دامنه  18تا  63سال بود .اکثر

اولیه  221نفر ( 38درصد) رفتار را انجام دادند( .جدول )1

جدول  )1توزيع فراواني متغيرهایدموگرافيک در افراد تحت مطالعه
متغيرهای دموگرافيک
جنس

اطالعات جمعیت شناختی

میزان تحصیالت

تعداد افراد خانوار
نوع منزل
وضعیت تاهل

شغل

اطالعات بازیافتی

آگاهی از برنامه جمعآوری بازیافت
وجود سطل بازیافت
مراجعه خودرو بازیافت
دریافت بستههای تشویقی
سابقه انجام رفتار در گذشته

http://bpums.ac.ir

تعداد (درصد)
زن
مرد
زیردیپلم
دیپلم
دانشگاهی
بین 1تا  2نفر
بین  3تا  5نفر
 6نفر و بیشتر
ویالیی
آپارتمان
مجرد
متاهل
مطلقه
آزاد
کارمند
خانهدار
بیکار

(259 )44/5
(323 )55/5
(53 )9/1
(219 )37/6
(310 )53/3
(89 )15/3
(450 )87/3
(43 )7/4
(282 )48/5
(300 )51/5
(216 )37/1
(361 )62
(5 )0/9
(250 )43
(118 )20/3
(176 )30/2
(38 )6/5

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

(314 )54
(268 )46
(112 )19/2
(470 )80/8
(269 )46/2
(313 )53/8
(229 )39/3
(331 )56/9
(274 )47/1
(308 )52/9
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و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSویرایش  20تحلیل

افراد متأل ( 361نفر معادل  62درصد) ،با تحصیالت
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سطوح مختلف متغیرهای جمعیت شناختی از آزمون

بازیافتی به محل زندگی ( )P=0/001و دریافت

کای اسکوئر استفاده شد .هیچیک از متغیرهای جمعیت

بستههای تشویقی ( )P=0/003بهطور معناداری با انجام

شناختی با رفتار بازیافت ارتباط نداشتند .اما اکثر

رفتار بازیافت در ارتباط بود .در جدول  2فراوانی انجام

متغیرهای مربوط به اطالعات بازیافتی با رفتار بازیافت

و عدم انجام رفتار در سطوح مختلف متغیرهای

ارتباط داشتند ،بهطوری که آگاهی از برنامه جمعآوری

دموگرافیک ارائه شده است.

جدول  )2توزيع فراواني انجام يا عدم انجام رفتار به تفكيک سطوح مختلف متغيرهای دموگرافيک در افراد تحت مطالعه
متغيرهای دموگرافيک
جنس

اطالعات جمعیت شناختی

میزان تحصیالت

تعداد افراد خانواده

نوع منزل

وضعیت تاهل

شغل
آگاهی از برنامه جمع آوری بازیافت

اطالعات بازیافتی

وجود سطل بازیافت
مراجعه خودرو بازیافتی
دریافت بسته تشویقی
سابقه انجام رفتار بازیافت در گذشته

انجام بازيافت

عدم انجام بازيافت

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زن

(94 )36/3

(165 )63/7

مرد

(127 )39/3

(196 )60/7

زیر دیپلم

(17 )32/1

(36 )67/9

دیپلم

(96 )43/8

(123 )56/2

دانشگاهی

(108 )34/8

(202 )65/2

 1یا  2نفر

(30 )33/7

(59 )66/3

 3تا  5نفر

(176 )39/1

(274 )60/9

 6نفر یا بیشتر

(15 )34/9

(28 )65/1

ویالیی

(106 )37/6

(176 )62/4

آپارتمانی

(115 )38/3

(185 )61/7

مجرد

(75 )34/7

(141 )65/3

متاهل

(145 )40/2

(216 )59/8

مطلقه

(1 )20

(4 )80

شاغل

(139 )37/8

(229 )62/2

غیر شاغل

(67 )38/1

(109 )61/9

بلی

(143 )45/5

(171 )54/5

خیر

(78 )29/1

(190 )70/9

بلی

(49 )43/8

(63 )56/3

خیر

(172 )36/6

(298 )63/4

بلی

(122 )45/4

(147 )54/6

خیر

(99 )31/6

(214 )68/4

بلی

(104 )56/8

(125 )43/2

خیر

(117 )33/1

(236 )66/9

بلی

(159 )58/1

(115 )41/9

خیر

(62 )20/1

(246 )79/9

χ2

P-value

0/559

0/492

5/271

0/072

2/669

0/751

0/034

0/865

2/392

0/302

0/004

0/947

16/586

>0/001

1/965

0/161

11/568

0/001

11/709

0/003

15/27

>0/001

*

در جدول  3شاخصهای توصیفی مربوط به سازهها ارائه

جامعه وجود ندارد (کنترل رفتاری درک شده) ،افراد خود

شده است بر اساس یافتههای بهدست آمده نگرش افراد

را توانمند در انجام رفتار بازیافت دانسته (خودکارآمدی

تحت مطالعه نسبت به رفتار بازیافت مثبت میباشد ،بر

درک شده) و قصد انجام رفتار را داشتند.

اساس نظر افراد تسهیالت چندانی جهت بازیافت در
http://bpums.ac.ir
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در مطالعه اخیر جهت بررسی وضعیت رفتار بازیافت در

زباله ( ،)P>0/001مراجعه خودروهای جمعآوری مواد

عوامل پيشگويي کننده رفتار بازيافت براساس نظريه رفتار برنامهريزی شده 122/

حقيقتجو و همكاران

از نظر ارتباط بین سازههای نظریه رفتار برنامهریزی شده

عبارتی افرادی که بستگان آنها رفتار بازیافت را انجام

با قصد ،یافتههای مطالعه نشان داد که تنها بین نمره قصد

میدادند کمتر قصد انجام این رفتار را داشتند

با هنجار توصیفی ارتباط معنادار منفی وجود دارد به

(.)r=-0/08 ،P=0/045

جدول  )3شاخصهای توصيفي سازههای رفتار برنامهريزی شده در افراد تحت مطالعه
سازهها

احساسي

ابرازی

توصيفي

ذهني

رفتاری

کارآمدی

میانگین

14/43

8/26

10/57

0/40

4/52

3/62

13/94

انحراف معیار

2/92

3/14

6/23

1/92

5/27

4/96

3/86

شاخص

قصد

دامنه کسب شده

4 ،20

-12 ،1

-20 ،4

-4 ،4

-20 ،6

-16 ،9

20 ،4

دامنه قابل کسب

 4تا 20

-12 ،12

-20 ،20

-4 ،4

-20 ،20

-16 ،16

20 ،4

از نظر ارتباط بین سازههای نظریه رفتار برنامهریزی شده

رفتاری درک شده ( ،)P=0/013خودکارآمدی درک

با رفتار بازیافت ،بین سازه نگرش احساسی

شده ( )P=0/001و قصد ( )P>0/001با رفتار بازیافت

( ،)P=0/036هنجار توصیفی ( ،)P>0/001کنترل

ارتباط آماری معنادار وجود داشت (جدول .)4

جدول  )4ارتباط بين سازههای نظريه رفتار برنامهريزی شده با انجام رفتار بازيافت در افراد تحت مطالعه
سازهها
نگرش احساسی

انجام رفتار

عدم انجام رفتار

انحراف معيار±ميانگين

انحراف معيار±ميانگين

8/62±2/95

8/06±3/24

-2/104

شاخص t

P-value
0/036

نگرش ابزاری

11/12±6/32

10/22±6/15

0/676

0/091

هنجار توصیفی

0/90±1/78

0/09±1/94

-5/011

>0/001

هنجار ذهنی

2/19±2/8

2/00±2/71

-1/393

0/171

کنترل رفتاری

4/26±4/91

3/21±4/93

-2/481

0/013

خودکارآمدی

14/58±3/94

13/53±3/77

-3/230

0/001

قصد

13/62±2/80

14/92±2/88

5/374

>0/001

جهت تعیین پیشگویی کنندههای رفتار بازیافت از مدل

واحد در قصد شانس انجام رفتار  15درصد کاهش می

رگرسیون لجستیک استفاده شد .در این مدل ابتدا رفتار

یافت .سپس در مدل رگرسیون لجستیک دیگری عالوه

بازیافت به عنوان یک متغیر وابستة دوحالته و سازههایی

بر سازهها ،متغیرهای دموگرافیک مرتبط با رفتار نیز به

که با انجام رفتار در ارتباط بودند به عنوان متغیرهای

عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند .در این مدل ،قصد

مستقل وارد مدل شدند بر این اساس تنها سازه هنجار

دیگر پیشگویی کننده رفتار نبود بلکه عالوه بر هنجار

توصیفی ( )P>0/001 ،Exp)B(=1/231و قصد

توصیفی ( ،)P=0/003 ،Exp)B(=1/187سابقه رفتار

( )P>0/001 ،Exp)B(=0/855پیشگویی کننده رفتار

بازیافتی در گذشته ()P>0/001 ،Exp)B(=0/229

بودند به عبارتی با افزایش یک واحد در هنجار توصیفی

پیشگویی کننده رفتار بودند به عبارتی با افزایش یک

شانس انجام رفتار  23درصد افزایش و با افزایش یک

واحد در هنجار توصیفی شانس انجام رفتار  19درصد
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نگرش

نگرش

هنجار

هنجار

کنترل

خود
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افزایش مییافت و افرادی که سابقه انجام رفتار در

هنجار توصیفی و قصد پیشگویی کننده رفتار بازیافت

گذشته را داشتند  77درصد شانس کمتری برای تداوم

بود بهطوریکه افرادی که اطرافیان و بستگانشان رفتار

انجام رفتار داشتند.

بازیافت را انجام میدادند احتمال بیشتری داشت که
اقدام به رفتار نمایند ولی افرادی که قصد انجام رفتار را

یافتههای مطالعه حاضر که به منظور تعیین عوامل مؤثر بر

انجام رفتار بازیافت مینمودند .با وارد کردن رفتار

انجام رفتار بازیافت انجام گرفت نشان داد که آگاهی از

گذشته در مدل رگرسیونی ،سازه قصد از مدل

برنامه جمعآوری مواد بازیافتی ،جمعآوری مواد بازیافتی

رگرسیونی خارج شد و سازه هنجار توصیفی و سابقه

بهوسیله خودروهای بازیافتی و دریافت بستههای

رفتار گذشته پیشگویی کننده رفتار بازیافت بود به

تشویقی با انجام رفتار بازیافت در ارتباط میباشد .در این

عبارتی افرادی که اطرافیان و بستگانشان رفتار بازیافت

راستا یافتههای مطالعه ایرتز ( )Ertzنیز نشان داد که ارائه

را انجام میدادند باز هم احتمال بیشتری داشت که اقدام

بستههای تشویقی در افزایش رفتار بازیافت مؤثر میباشد

به رفتار نمایند و افرادی که در سال گذشته رفتار

( .)12همچنین مشخص شده که مشوقها خواه مالی و

بازیافت را انجام داده بودند کمتر تمایل به تداوم رفتار

خواه غیرمالی ،به ویژه زمانی که انگیزه برای مشارکت در

داشتند به عبارتی انجام رفتار با تجربه منفی همراه بود

رفتار پایین است ،میتوانند مؤلفههای مهمی در انجام

که منجر به کاهش انجام رفتار میشد.

بازیافت باشند ( .)13یافتههای مطالعات نشان داده که

همانطور که ذکر شد در این مطالعه نگرش ابزاری و

ارائه مشوق به ازای انجام بازیافت ( )14و یا دریافت

نگرش احساسی پیشگویی کننده انجام رفتار بازیافت

جریمه به ازای عدم انجام بازیافت و تولید زباله زیاد ()15

نبودند و تنها نگرش احساسی با انجام رفتار در ارتباط

در افزایش نرخ بازیافت نقش بسزایی دارد .همچنین در

بود .به عبارتی شهروندان نگرش مثبتی نسبت به رفتار

مطالعهای در ماساچوست نیز اثر مشوقها در افزایش

دارند ولی به دلیل اینکه برای انجام رفتار بازیافت پیامد

رفتار بازیافت دیده شده است ( .)16در پژوهش اخیر بین

ارزشمندی متصور نیستند این سازهها پیشگویی کننده

انجام رفتار بازیافت با آگاهی و اطالع از برنامه جمعآوری

رفتار بازیافت نیستند .در این راستا نتایج مطالعه محمود

بازیافت و مراجعه خودروهای جمعآوری زبالههای

نشان داد که نگرش مثبت نسبت به فعالیتهای مرتبط

بازیافتی ارتباط معنادار دیده شد .مطالعات متعدد مؤید

با محیط زیست سبب حمایت از رفتار بازیافت میشود

این یافتههاست ( .)8-10همچنین مور ( )Mohrبیان می

( .)9مور و همکاران نیز ذکر نمودهاند که درک فواید

کند با وجود اینکه اطالعات به تنهایی برای تأثیرگذاری

بازیافت موجب افزایش انجام رفتار بازیافت میشود

بر رفتار کافی نیست ولی میتواند رفتار افراد را تغییر دهد

( .)13ولی از آنجاییکه در این مطالعه افراد فواید و

(.)17

پیامدهای عینی برای رفتار بازیافت درک نکرده بودند

در این مطالعه بین نگرش احساسی ،هنجار توصیفی،

این سازه پیشگویی کننده رفتار بازیافت نبود .نتایج

کنترل رفتاری درک شده ،خودکارآمدی و قصد با انجام

مطالعه وان ( )Wanنیز همراستا با این مطالعه بود و

رفتار بازیافت ارتباط وجود داشت ،با این وجود تنها

نگرش پیشگویی کننده انجام رفتار بازیافت نبود (.)18
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بحث

داشتند انجام رفتار را به تأخیر انداخته و کمتر اقدام به

عوامل پيشگويي کننده رفتار بازيافت براساس نظريه رفتار برنامهريزی شده 124/

حقيقتجو و همكاران

یکبار مصرف در غربیها قویترین عامل پیشگویی

ذهنی) قرار نمیگیرد که همراستا با یافتههای مطالعه

کننده استفاده از ظروف یکبار مصرف بود ولی در

کنونی است .مطالعه هاج نشان داد که رفتار بازیافت

آسیاییها نگرش پیشگویی کننده ضعیف مصرف

بیش از اینکه تحت تأثیر دیدگاه اطرافیان قرار گیرد به

ظروف یکبار مصرف بود ( )12که نشاندهنده تأثیر بافت

داشتن زمان ،تسهیالت (کنترل رفتاری درک شده) و

محیطی و فرهنگ بر ارتباط متقابل نگرش و رفتارهای

توانمندی خود فرد (خودکارآمدی درک شده) وابسته

زیست محیطی میباشد.

است ( )19که این یافته همراستا با مطالعه کنونی است.

در این مطالعه کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی

مطالعه وایت ( )Whiteو همکاران نشان داد که هنجار

با انجام رفتار در ارتباط بودند ولی هیچیک پیشگویی

توصیفی پیشگویی کننده قصد و رفتار بازیافت میباشد

کنندة انجام رفتار بازیافت نبودند .در این مطالعه بر

( )21که مؤید یافتههای مطالعه کنونی است .به عبارتی

اساس نظر شهروندان تسهیالت چندانی از قبیل سطل

الگوبرداری از دیگران 5در زمینة رفتار بازیافت تأثیر

تفکیک پسماند و مراجعه منظم خودروهای جمعآوری

بسیار زیادی نسبت به تبعیت از دیدگاههای اطرافیان

کنندة مواد بازیافتی در جامعه وجود ندارد (کنترل

جهت انجام رفتار بازیافت دارد.

رفتاری درک شده) ولی افراد خود را در انجام رفتار

در این مطالعه قصد با انجام رفتار ارتباط داشت و

توانمند میدانستند

پیشگویی کننده رفتار بود ولی با وارد کردن سابقه رفتار

(خودکارآمدی درک شده) .بنابراین به دلیل همگن بودن

بازیافت در یکسال گذشته ،سازه قصد از مدل خارج

جامعه از نظر درک نبود تسهیالت و توانمند دانستن

شد و سابقه رفتار گذشته قویترین پیشگویی کننده

خود در انجام تفکیک زباله این دو سازه پیشگویی کننده

رفتار بازیافت بود ،در مطالعه آزتکین ( )Oztekinنیز

رفتار بازیافت نبود .در مطالعه رامایا ( )Ramayahنیز

رفتار گذشته قویترین پیشگویی کننده انجام رفتار

کنترل رفتاری درک شده پیشگویی کننده رفتار بازیافت

بازیافت و تفکیک زباله بود ( )22که همراستا با مطالعه

نبود که همراستا با مطالعه حاضر میباشد (.)10

کنونی است .با این وجود در مطالعه کنونی سابقه رفتار

در این مطالعه هنجار توصیفی عالوه بر داشتن ارتباط با

گذشته تأثیر منفی بر رفتار داشت به عبارتی افراد به دلیل

رفتار بازیافت ،پیشگویی کننده انجام رفتار نیز بود بگونه

داشتن تجربه منفی تمایلی به تداوم رفتار نداشتند اما در

ای که شهروندانی که اطرافیان و بستگانشان رفتار

مطالعه آزتکین ( )Oztekinشاید به دلیل تفاوت بافت

بازیافت را انجام میدادند احتمال بیشتری داشت که

فرهنگی و محیطی انجام رفتار با تجربه مثبت و درنتیجه

اقدام به رفتار نمایند .هنجار ذهنی (تبعیت از دیدگاههای

تداوم رفتار همراه بود .نتایج مطالعات متعدد مؤید تاثیر

اطرافیان مهم) در این مطالعه با انجام رفتار بازیافت

شدید رفتار گذشته بر انجام رفتار میباشد ( 17و )23

ارتباط نداشت و پیشگویی کننده رفتار نیز نبود .یافته

که همگی همراستا با یافتههای مطالعه کنونی است.

بازیافت و

های

مطالعة

تفکیک زباله

هاج

()Hage

متیز

در این مطالعه اکثر سازههای مربوط به نظریه رفتار

()19

و

( )20()Matthiesنشان داد که رفتار بازیافت تحت تأثیر

برنامهریزی شده پیشگویی کننده رفتار نبودند به عبارتی
Modeling
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در مطالعه ایرتز نگرش مثبت نسبت به استفاده از ظروف

دیدگاه دوستان ،خانواده و اشخاص مهم دیگر (هنجار
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بازیافت نبود لذا توصیه میشود با اضافه شدن سازههای

تأثیرگذار باشد ،به عالوه با انجام این رفتار در دوستان،

دیگر و یا بکاربردن سایر الگوها و نظریهها ،عوامل و

بستگان و خانواده ،این افراد نقش الگو برای سایر اعضا

سازههای مؤثر بر انجام رفتار بازیافت در میان شهروندان

را داشته و در ارتقاء رفتار تأثیرگذار میباشند .لذا به

ایرانی شناسایی شود.

سازمان پسماند توصیه میشود با ارائه تسهیالت محیطی

از محدودیتهای مطالعه حاضر استفاده از پرسشنامه

زمینه الزم برای انجام و تداوم رفتار را مهیا نمایند .با

جهت جمعآوری اطاعات بود؛ که این عامل میتواند با

توجه به اینکه این نظریه پیشگویی کننده قویی برای

احتمال گزارش نشدن دقیق و یا گزارشدهی اغراقآمیز

رفتار بازیافت نبود به محققین توصیه میگردد تا از سایر

و در بعضی مواقع همکاری نکردن در تکمیل پرسشنامه

نظریههای بین فردی و اجتماعی جهت بررسی

همراه باشد .همچنین به دلیل نداشتن چارچوب مناسب

پیشگویی کنندههای این رفتار استفاده شود و یا سازه

برای نمونهگیری ،از شیوه نمونهگیری در دسترس استفاده

هایی از جمله حمایت اجتماعی درک شده به این نظریه

شد که قدرت تعمیمپذیری یافتهها را کاهش میدهد با

اضافه گردد.

این وجود سعی شد با نمونهگیری از نواحی و مناطق
مختلف شهر بوشهر نمونهگیری جامعی انجام شود.

سپاس و قدرداني
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورای

نتيجهگيری

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود .این مقاله

نتایج مطالعه حاضر بیانگر این موضوع است که سابقه

تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

رفتار گذشته و سازههای هنجار توصیفی قویترین

پزشکی بوشهر میباشد ،لذا به این وسیله پژوهشگران

پیشگویی کنندههای انجام رفتار بازیافت و تفکیک زباله

از این معاونت و همچنین کلیه افراد محترم شرکت

میباشند .به عالوه دریافت بستههای تشویقی ،اطالع

کننده در این مطالعه که با دقت و حوصله فراوان در

رسانی در مورد برنامه جمعآوری بازیافت و مراجعه

تکمیل پرسشنامهها همکاری الزم را مبذول داشتند

خودروهای جمعآوری زبالههای بازیافتی در انجام رفتار

تشکر و قدردانی میکنند.

بازیافت تأثیر بسزایی داد .به عبارتی در صورت ارائه
تسهیالت محیطی از جمله ارائه مشوق و اطالع یافتن

تضاد منافع

شهروندان در مورد زمان مراجعه خودروهای جمعآوری

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

کننده زباله تفکیکی میتواند منجر به تجربه مثبت رفتار
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Abstract
Background: Recycling is one of the most important measures to manage the municipal solid waste. In
order to design a training program, it is necessary to identify the factors that influence behavior. Therefore,
the present study aimed to investigate the predictive factors of recycling behavior among residents of
Bushehr city based on the extended theory of planned behavior.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 582 people were selected through convenience
sampling method. A questionnaire with items on demographic characteristics, extended theory of planned
behavior, and recycling behavior was used for data collection. The collected data were analyzed by SPSS
software version 20.
Results: In this study, 221 participants (38%) adhered to recycling behavior. There was a significant
relationship between knowledge of waste collection program (P<0.001), receiving recycling incentive
packages (p=0.003), and recycling waste disposal vehicles (p= 0/001) with recycling behavior. Past behavior
(OR=0.229, P<0.001), and descriptive norms (OR=1.187, P=0.003) were predictive of recycling behavior.
Conclusion: The results of the present study indicate that regular refuse collection vehicles, providing
environmental facilities including incentive packages, and informing citizens about the schedule of refuse
collection vehicles can lead to recycling behavior. Also, friends, relatives, and family are role models for
other members by establishing norms and are effective in promoting recycling behavior. Having a positive
experience of a behavior is necessary for its maintenance.
Keywords: Recycling, Attitude, Behavior change, Intention.
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