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Abstract 
Aims: One of the major components of waste comprehensive management is 
the recycling. The aim of this study was to investigate the levels of awareness, 
attitude, and performance of the housewives in Gonabad towards home wastes 
recycling.  
Instrument & Methods: In the descriptive-analytical study, 253 housewives 
were studied in 2015. The subjects were randomly selected based on the family 
files recorded by the health centers of Gonabad. Data was collected using a 
researcher-made questionnaire. The questionnaire consisted of 4 parts 
including demographic information (5 questions), awareness (6 questions), 
attitude (10 questions), and performance assessment (8 questions). 33.3%, 
33.3-66.6%, and 66.7-100% of the scores were classified as weak, moderate, 
and good, respectively. Data was analyzed using multivariate ANOVA.  
Findings: The awareness levels of 13.6%, 27.4%, and 59.0% of the housewives 
were weak, moderate, and good, respectively. 6, 50.1, and 43.9% of the 
housewives were with weak, moderate, and good attitudes towards the 
recycling, respectively. 31.1%, 49.1%, and 19.8% of the housewives were with 
weak, moderate, and good performances, respectively. There was a significant 
correlation between the educational level of the housewives and the levels of 
their awareness and attitudes (p=0.025). The performance of the families with 
their heads working at the non-governmental sectors was significantly better 
than other groups (p=0.026).  
Conclusion: 59%, 50%, and 19.8% of the housewives in Gonabad are with 
good awareness, attitude, and performance towards the urban waste recycling, 
respectively.  
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  چکيده
بازيافت از عناصر اصلي مديريت جامع پسماند است. اين مطالعه  اهداف:

دار گناباد نسبت  با هدف بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد زنان خانه
  به بازيافت پسماند خانگي انجام شد.

انجام شد  ۱۳۹۴تحليلي در سال  - اين مطالعه توصيفيها:  ابزار و روش
درماني شهر  - وارهای موجود در مراکز بهداشتي و از ميان پرونده خانه

دار به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار  زن خانه ۲۵۳گناباد تعداد 
بخش اطالعات  ۴ساخته شامل  اي محقق نامه ها، پرسش آوري داده جمع

سئوال) و سنجش  ۱۰سئوال)، نگرش ( ۶سئوال)، آگاهي ( ۵دموگرافيک (
% امتياز ۳/۳۳کنندگان در صورت کسب  سئوال) بود. شرکت ۸عملکرد (

داراي  ۷/۶۶- ۱۰۰داراي رتبه متوسط و  ۳/۳۳- ۶/۶۶داراي رتبه ضعيف، 
ها با استفاده از آزمون  بندي شدند. تجزيه و تحليل داده رتبه خوب طبقه

  واريانس چندمتغيره انجام شد.تحليل 
% متوسط و ۴/۲۷دار ضعيف،  % از زنان خانه۶/۱۳سطح آگاهي  ها: يافته

% داراي ۱/۵۰دار داراي نگرش ضعيف،  خانه% زنان ۶% خوب بود. ۰/۵۹
% ۱/۳۱نگرش خوب به امر بازيافت بودند. % داراي ۹/۴۳نگرش متوسط و 

% داراي عملکرد ۱/۴۹، دار شهر گناباد داراي عملکرد ضعيف زنان خانه
% داراي عملکرد خوب بودند. بين سطح تحصيالت زنان ۸/۱۹متوسط و 

داري مشاهده شد  ميزان آگاهي و نگرش آنها ارتباط آماري معنی  دار با خانه
)۰۲۵/۰=pهايي که سرپرست آنان در بخش خصوصي  ). عملکرد خانواده

ها بود  ر گروهداري بهتر از ديگ مشغول به کار بودند به طور معنی
)۰۲۶/۰=p.(  

دار ساکن در شهر گناباد از آگاهي خوب،  % زنان خانه۵۹ گيري: نتيجه
% از عملکرد خوب نسبت به بازيافت پسماند ۸/۱۹% از نگرش خوب و ۵۰

  شهري برخوردار هستند. 
  دار، گناباد آگاهي، پسماند شهري، بازيافت، زنان خانه ها: کليدواژه
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  مقدمه
افزايش جمعيت، توسعه صنايع، پيشرفت فناوري و تغيير سبک 
زندگي و توليد حجم عظيم پسماندهاي شهري از جمله مسايلي 

هاي عظيم اقتصادي و  هستند که اخيراً در جوامع بشري، بحران
ترين عناصر  ]. از آنجا که يکي از مهم١اند [ اجتماعي را موجب شده

بسياري از ]، ٢است [ مديريت جامع پسماند شهري، بازيافت
اساسي  حليراه  را به عنوان مواد زايد جامد بازيافت کارشناسان،

و كاهش مصرف منابع طبيعي و در  پسماندهاميزان  كاهش براي
]. بازيافت ٣دانند [ مي محيطي زيست هاي كاهش آلودگي نتيجه

فرآيندي است که طي آن بخشي از پسماند توليدي جداسازي و 
شود. بازيافت سبب  هاي مختلف استفاده مي ه شکلشده و ب  تفکيک

آوري و  کاهش مشکالت مديريت پسماند شهري در مراحل جمع
تواند به مديريت بهتر محل دفن کمک شاياني نمايد.  دفع شده و مي

تواند موجب کاهش پتانسيل تشکيل  عالوه بر اين، عمل بازيافت مي
  ].٤شود [شيرابه، انتشار آن به محيط و شدت آلودگي آن 

يافته بيشتري اهميت يافته  در كشورهاي توسعه بازيافت پسماند
]. در حالي که ٢[ شود بازيافت مي است و حجم قابل توجهي از آن

در کشورهاي در حال توسعه نظير ايران توجه کمتري به امر 
بازيافت شده است و دفن در زمين به عنوان اولين راهکار برخورد با 

قرار دارد. بررسي کمي و کيفي پتانسيل بازيافت پسماند مورد توجه 
 كاغذ شامل خشك هاي دهد زباله پسماندهاي جامد تهران نشان مي

% ٧٨شيشه بيش از  و منسوجات فلزات، پالستيك، مقوا، و
]. لذا وجود يک ٥دهد [ پسماندهاي توليدي را به خود اختصاص مي

 عالوه ازيافت،ب صنايع ساماندهي و تاسيس و مبدا از تفكيك برنامه
 تواند شهري، مي پسماندهاي هاي مديريت هزينه و حجم كاهش بر

]. ٧، ٦شود [ بخش نيز اين در اشتغال ايجاد درآمد و موجب کسب
هاي  محيطي و هزينه هاي زيست بازيافت مواد موجب کاهش آالينده

انتقال پسماند به محل دفن و همچنين جلوگيري از هدررفتن 
گزارش اساس  بر]. ٨، ٣[ شود  نابع طبيعي ميهاي ملي و م سرمايه
ي پسماندها %٧٩، ١٣٩٠ايران، سال هاي  يسازمان شهرداررسمي 

شهرها  % آنها آن هم در کالن٢و فقط  دفن در خاکتوليدي 
]. با توجه ٩ه است [به كمپوست تبديل شدآن  %١٩بازيافت و حدود 

ارتباط مستقيمي با هاي بازيافت  به اين مهم که قابليت اجراي برنامه
همکاري مردم دارد و بدون شک تفکيک مواد در مبدا براي نيل به 

ترين روش بررسي  مهم، ]۳کند [ اهداف بازيافت کمک شاياني مي
در برنامه بازيافت،  هاي مردمي گروه مندي عمومي و مشاركت عالقه

به موضوع مديريت پسماند  ملکرد آناننگرش و ع بررسي آگاهي و
]. افزايش آگاهي و اصالح نگرش مردم موجب ١٠است [ تو بازياف

در  ].١١بهبود عملکرد و افزايش سطح همکاري آنان خواهد شد [
هاي همسري و مادري، عامل انتقال  نقشاين ميان، زنان با داشتن 

آگاهي و عملکرد به همسر و فرزندان خود بوده و با داشتن نقش 
ح الگوي مصرف و توانند عامل اصال ميمديريتي در خانه، 
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 بازيافت انجام شده در شهر يزد، مطالعه در ].۱۲جويي باشند [ صرفه
است. بدين ترتيب باالبردن  شده معرفي پسماند دفع روش بهترين
 نسبت دار خانه زنان خصوصا مردم عملكرد و نگرش آگاهي،سطح 

 موثر فاكتورهاي ترين مهم از تواند پسماند مي بازيافت هاي برنامه به
در بررسي شهر بوکان، ]. ۱۳[باشد  اين مواد بازيافت موفقيت در

نبودن شرايط حضور مردم در  عامل ضعف مديريت پسماند، فراهم
% ٧٩هاي اجرايي اعالم شده، به طوري که حدود  ها و برنامه طرح

هاي مورد نظر ضعيف  سازي و برگزاري سمينارها و برنامه فرهنگ
ندان پسماندهاي قابل بازيافت % شهرو٤٧ارزيابي شده است و فقط 

  ]. ۱۴[ کنند خود را از ساير پسماندها جدا مي
با توجه به اينکه حجم قابل توجهي از پسماند شهري توسط 

شود، بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد آنها  وارها توليد مي خانه
در اين امر از اهميت بسزايي برخوردار است. اين مطالعه با هدف 

دار گناباد نسبت به  آگاهي، نگرش و عملکرد زنان خانه بررسي ميزان
  بازيافت پسماند خانگي انجام شد. 

  

  ها ابزار و روش
انجام شد و از ميان  ۱۳۹۴تحليلي در سال  -اين مطالعه توصيفي

درماني شهر گناباد  -وارهاي موجود در مراکز بهداشتي پرونده خانه
دار به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. حجم  زن خانه ۲۵۳تعداد 

  تعيين شد. نمونه با توجه به مطالعات مشابه 
بخش  ۴ساخته شامل  حققاي م نامه ها، پرسش آوري داده ابزار جمع

 ۱۰سئوال)، نگرش ( ۶سئوال)، آگاهي ( ۵اطالعات دموگرافيک (
سئوال) بود. در سئواالت آگاهي براي  ۸سئوال) و سنجش عملکرد (

نمره و پاسخ غلط صفر نمره  ۱دانم  نمره، نمي ۲هر پاسخ صحيح 
سئوال در طيف ليکرت  ۱۰درنظر گرفته شد. بخش نگرش با 

نمره)  ۵نمره) تا کامالً موافق ( ۱کامالً مخالف (اي از  درجه پنج
دهنده نگرش بهتر در خصوص  تنظيم شد. کسب امتياز باالتر، نشان

مسايل مربوط به بازيافت بود. در بخش عملکرد به پاسخ 
کننده عدم  امتياز و پاسخ مشخص ۱کننده عملکرد شخص  مشخص

ر عضو هيات نف ۵عملکرد صفر امتياز داده شد. روايي ابزار توسط 
علمي مرتبط مورد تاييد قرار گرفت. پايايي اين ابزار با انجام مطالعه 

  برآورد شد.  ۸۳/۰کرونباخ کلي انجام و آلفاي  )نفر ۳۰(پايلوت 
هفته تکميل شدند.  ۳ها به طور شفاهي طي مدت  نامه پرسش
% امتياز داراي رتبه ضعيف، ۳/۳۳کنندگان در صورت کسب  شرکت

داراي رتبه خوب  ۷/۶۶- ۱۰۰اي رتبه متوسط و دار ۶/۶۶-۳/۳۳
 SPSSافزار  ها به کمک نرم ي شدند. تجزيه و تحليل دادهبند طبقه
  استفاده از آزمون تحليل واريانس چندمتغيره انجام شد.و با  18

  

  ها يافته
سال و ميانگين تعداد  ۷/۴۲±۵/۱۴کنندگان  ميانگين سني شرکت

ها فاقد  % نمونه۱۵/۲نفر بود.  ۰۳/۴±۲۳/۱آنان اعضاي خانواده 

% سيکل ۱۲/۲% داراي مدرک ابتدايي، ۱/۸سواد خواندن و نوشتن، 
تحصيالت دانشگاهي داشتند. % ۸۵/۳۷% ديپلم بودند و ۷/۳۹و 
کنندگان وضعيت اشتغال همسر يا سرپرست خود را  % شرکت۲/۲۲

 % شاغل در بخش دولتي و بقيه۵/۳۲% جوياي کار و ۱/۲بازنشسته، 
شاغل در بخش خصوصي اعالم کردند. درآمد ماهيانه خانواده 

تا  ۱۵% بين ۱/۳۷ميليون ريال، ۱۵کنندگان کمتر از  % شرکت۷/۴۸
  ميليون ريال در ماه بود. ۳۰% بيش از ۲/۱۴ميليون ريال و ۳۰

% متوسط و ۴/۲۷دار ضعيف،  % از زنان خانه۶/۱۳سطح آگاهي 
% ۱/۵۰اي نگرش ضعيف، دار دار خانه% زنان ۶% خوب بود. ۰/۵۹

% داراي نگرش خوب به امر بازيافت ۹/۴۳داراي نگرش متوسط و 
دار  % زنان خانه۱/۳۱امتياز).  ۴/۲۱حداقل  ؛۲/۴۹بودند (حداکثر 

% ۸/۱۹% داراي عملکرد متوسط و ۱/۴۹داراي عملکرد ضعيف، 
  حداقل صفر امتياز). ؛امتياز ۷داراي عملکرد خوب بودند (حداکثر 

ميزان آگاهي و نگرش آنها   دار با حصيالت زنان خانهبين سطح ت
که با  طوري )، بهp=۰۲۵/۰داري مشاهده شد ( ارتباط آماري معني

افزايش سطح تحصيالت، ميزان آگاهي و نگرش افزايش يافت. 
داري با عملکرد  که باالبودن سطح تحصيالت ارتباط معني درحالي

  ).۱ول ؛ جد<۰۵/۰pآنان نداشت (
  

فراوانی مطلق سطح آگاهي براساس سطح تحصيالت، سطح نگرش  )۱جدول 
  براساس سطح تحصيالت و سطح عملکرد براساس شغل سرپرست خانوار

  جمع  خوب  متوسط  ضعيف  شاخص
  سطح آگاهي براساس سطح تحصيالت

  ۵  ۱  ۱  ۳  فاقد سواد خواندن و نوشتن
  ۲۱  ۴  ۱۲  ۵  ابتدايي
  ۳۰  ۸  ۱۷  ۵  سيکل
  ۱۰۱  ۸۲  ۱۶  ۳  ديپلم

  ۹۶  ۹۲  ۳  ۱  تحصيالت دانشگاهي
  ۲۵۳  ۱۸۷  ۴۹  ۱۷  جمع

  سطح نگرش براساس سطح تحصيالت
  ۵  ۱  ۰  ۴  فاقد سواد خواندن و نوشتن

  ۲۱  ۱  ۱۳  ۷  ابتدايي
  ۳۰  ۵  ۲۰  ۵  سيکل
  ۱۰۱  ۷۹  ۱۹  ۳  ديپلم

  ۹۶  ۹۰  ۴  ۲  تحصيالت دانشگاهي
  ۲۵۳  ۱۷۶  ۵۶  ۲۱  جمع

  سطح عملکرد براساس شغل سرپرست خانوار
  ۸۱  ۱۵  ۲۴  ۴۲  بخش دولتيشاغل در 

  ۱۱۱  ۵۱  ۳۷  ۲۳  شاغل در بخش خصوصي
  ۵۶  ۸  ۱۲  ۳۶  بازنشسته

  ۵  ۰  ۱  ۴  جوياي کار
  ۲۵۳  ۷۴  ۷۴  ۱۰۵  جمع

  
کنندگان  بين ميزان درآمد با ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد شرکت

داري بين  ). رابطه معني<۰۵/۰pدار مشاهده نشد ( رابطه معني
افزايش جمعيت خانوارها و آگاهي، نگرش و عملکرد زنان مشاهده 
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تا  ۲۵). ميزان آگاهي و نگرش در گروه سني حدود <۰۵/۰pنشد (
داري بيشتر  سال نسبت به بقيه افراد مورد پژوهش به طور معني ۴۰

داري بين عملکرد و سن افراد  ) ولي ارتباط معنيp=۰۳۲/۰بود (
کنندگان با شغل  ). آگاهي و نگرش شرکت<۰۵/۰pد نداشت (وجو

). عملکرد <۰۵/۰pداري نداشت ( سرپرست خانوار ارتباط معني
هايي که سرپرست آنان در بخش خصوصي مشغول به کار  خانواده

؛ p=۰۲۶/۰ها بود ( داري بهتر از ديگر گروه بودند به طور معني
  ).۱جدول 

  
  بحث

تحصيالت، ميزان آگاهي نيز  بديهي است که با افزاش سطح
% ۸۰يابد. در اين مطالعه نيز با توجه به اينکه حدود  افزايش مي

کنندگان تحصيالت متوسطه و دانشگاهي داشتند، بيش از  شرکت
کننده از ميزان آگاهي نسبتاً بااليي  دار شرکت نيمي از زنان خانه

ر نيز برخوردار بودند. مطالعات انجام شده در شهرهاي قم و سبزوا
دار  ].  اما عليرغم وجود ارتباط معني۱۶، ۱۵مويد اين مطلب هستند [

داري  بين سطح تحصيالت و ميزان آگاهي و نگرش، رابطه معني
کنندگان مشاهده نشده  بين سطح تحصيالت و عملکرد شرکت

کننده  % زنان شرکت۲۰است. همچنين مشخص شده که فقط حدود 
د. در مطالعه مشابهي که در شهر در اين مطالعه عمکلرد خوب داشتن

% زنان از عملکرد خوبي برخوردار بودند. در ۵۵يزد انجام شده است، 
مطالعه ديگري که در شهر کرمانشاه انجام شده، گزارش شده است 

]. لذا به ۱۷کنندگان عملکرد خوبي داشتند [ % شرکت۶که تنها 
طبع آن  توان دريافت که نه تنها ايجاد آگاهي قوي و به وضوح مي

نگرش خوب به امر بازيافت، لزوماً منجر به داشتن عملکرد مناسب 
شود، بلکه به منظور بهبود عملکرد افراد در اين زمينه، به  نمي

هاي آموزشي نياز است. همچنين  هايي فراتر از برنامه برنامه
هاي قوي و  روندان به ويژه زنان، انگيزهههاي تشويق ش برنامه

  رد مناسب در زمينه بازيافت ايجاد خواهد کرد.پايداري براي عملک
هاي سني مختلف،  در بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد گروه
سال بوده  ۴۰تا  ۲۵بيشترين سطح آگاهي و نگرش در گروه سني 

که اين گروه سني شامل اکثر افراد با سطح تحصيالت دانشگاهي 
يت مورد درصد بيشتري از جمعاين گروه سني است. ضمن اينکه 

دهند، ميزان آگاهي و نگرش آنان نيز به طور  مطالعه را تشکيل مي
توان  هاي سني است. از اين نتايج مي داري بيشتر از بقيه گروه معني

هاي مديريتي استفاده کرد. به طوري که تمرکز  ريزي در بهبود برنامه
اين گروه سني در اجتماع هدف و داشتن سطح تحصيالت مطلوب 

واند به عنوان يک پتانسيل مثبت براي رسيدن به هدف ت آنان مي
  مورد نظر در مقوله بازيافت باشد.

عليرغم اينکه بيان شده است که ميزان درآمد خانوارها در نوع و 
]، ولي مطابق با نتايج ۱۸ميزان توليد مواد قابل بازيافت موثر است [

د در اين مطالعه ميزان درآمد بر ميزان آگاهي نگرش و عملکر

اي که با هدفي متفاوت اما با روش  تاثيري نداشته است. در مطالعه
مشابهي انجام شده بود نيز نتايج بسيار شبيه و همسو با اين 

  ].۱۹گيري گزارش شد [ نتيجه
هاي مختلف شغلي خانوارها  در بررسي سطح عملکرد در گروه

مشخص شده که در افرادي که در بخش خصوصي مشغول به کار 
هاي  داري بيشتر از ديگر گروه لکرد آنها به طور معنيهستند عم

% سرپرستان خانوار در ۴۴شغلي است. طبق نتايج به دست آمده 
بخش خصوصي مشغول به کار بودند و به طور عمده اين افراد به 
کار کشاورزي و دامداري اشتغال داشتند. عليرغم اينکه اين افراد از 

ار بودند، عملکرد آنها در ميزان آگاهي و نگرش متوسطي برخورد
تري برخوردار بود. اين  ها از وضعيت مطلوب مقايسه با ساير گروه

ها ميزان بيشتر از مواد قابل بازيافت را  گروه در مقايسه با ساير گروه
اي از  دهند. احتماالً بخش عمده جداسازي و مورد استفاده قرار مي

ايي بوده که براي مواد بازيافتي در اين گروه شامل پسماندهاي غذ
شده است. همچنين قابل توجه است  تغذيه دام و طيور استفاده مي

يابد. با  که با افزايش جمعيت خانوارها عملکرد آنان نيز بهبود مي
توجه به اينکه در مطالعه ديگري اين موضوع مورد بررسي قرار 

رسد در خانوارهايي با جمعيت بيشتر به  نگرفته است، به نظر مي
مکاري بيشتر بين اعضاي خانواده و تقسيم مسئوليت بين علت ه

هايي با جمعيت کمتر مشاهده  آنها، عملکرد بهتري نسبت به خانواده
شود. با توجه به نتايج اين بخش، به وضوح روشن است که براي  مي

بهبود امور مربوط به بازيافت در شهر گناباد بيش از آنکه برگزاري 
هاي پايا و موثر و  د، ايجاد مشوقهاي آموزشي موثر باش کالس

کردن اهميت بازيافت  هاي فرهنگي و نهادينه همچنين تدوين برنامه
  کند. ها اهميت پيدا مي در خانواده

دار گناباد  با توجه به سطح آگاهي و نگرش نسبتاً باالي زنان خانه 
نسب به مقوله بازيافت پسماند خانگي، علت عدم بکارگيري اين 

دانيم نه نبود دانش و  رفتاري مي -ا نقص سيستميروش مديرتي ر
شود در اين خصوص با ايجاد  آگاهي الزم و کافي. لذا پيشنهاد مي

همکاري بين سازماني موجبات دسترسي بهتر شهروندان به 
تسهيالت بازيافت فراهم شود تا عالوه بر افزايش سطح همکاري و 

  شهري کمک کرد.عملکرد اين نهاد مردمي به مديريت بهتر پسماند 
  

  گيري نتيجه
% از ۵۰دار ساکن در شهر گناباد از آگاهي خوب،  % زنان خانه۵۹

% از عملکرد خوب نسبت به بازيافت پسماند ۸/۱۹نگرش خوب و 
  شهري برخوردار هستند. 

  

اين مطالعه با حمايت مالي معاونت محترم تشکر و قدرداني: 
به انجام رسيده  تحقيات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي گناباد

است. بدين وسيله از همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 
ايي  هاي ارزنده که در حل مشکالت پيش روي اين مطالعه راهنمايي

  شود. اند، تشکر و قدرداني مي روا داشته
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هيچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان  تعارض منافع:
  نشده است.

يته اخالق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي از کم تاييده اخالقي:
  گناباد اخذ شده است.

اين مقاله حاصل يک طرح تحقيقاتي است و از  منابع مالي:
هاي مالي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  حمايت

  گناباد برخوردار بوده است.
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