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دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ،درمانی قزوین

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین
عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
استاد راهنما:
دکتر قنبری

استاد مشاور:
دکتر پاکپور
دکتر جمالی

دانشجو:

حسین ترابی
شهریور 97 -

مروری بر منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

بیان مسئله و مقدمه
تعریف پسماند الکترونیک

نگرش نسبت
به رفتار

 میزان تولید و علل رشد
پیامدها و تهدیدها
فرصت ها
تئوری رفتار برنامه ریزی شده.

رفتار

قصد

هنجارهای
انتزاعی
کنترل
رفتاری
درک شده

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مروری بر منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

اهداف پژوهش

هدف کلی:

تعیین برآورد میزان تولید پسماند الكترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل
موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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اهداف پژوهش | اهداف اختصاصی
تعیین نگرش شهروندان قزوینی درباره رفتار بازیافت زبالههای الكترونیک

تعیین کنترل رفتاری درک شده شهروندان قزوینی درباره رفتار بازیافت
زبالههای الكترونیک
تعیین قصد رفتاری شهروندان قزوینی درباره رفتار بازیافت زبالههای
الكترونیک
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نتیجه گیری

اهداف پژوهش | اهداف اختصاصی
تعیین هنجارهای انتزاعی شهروندان قزوینی درباره رفتار بازیافت زبالههای
الكترونیک
تعیین رفتار بازیافت زبالههای الكترونیک شهروندان قزوینی

برآورد میزان تولید و سرانهی پسماند موبایل در شهر قزوین
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اهداف پژوهش | اهداف اختصاصی
برآورد میزان تولید و سرانهی پسماند تلویزیون در شهر قزوین

برآورد میزان تولید و سرانهی پسماند لپتاپ در شهر قزوین
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مروری بر منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

فرضیات پژوهش
 کنترل رفتاری درک شده ،پیشگوییکننده ی قصد رفتاری بازیافت الکترونیک و رفتار
بازیافت الکترونیک است.

هنجارهای انتزاعی ،پیشگوییکننده ی قصد رفتاری بازیافت الکترونیک است.
قصد رفتاری ،پیشگوییکننده ی بی واسطه رفتار بازیافت الکترونیک است.

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مواد و روش ها

مقدمه

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

مروری بر متون و مطالعات انجام شده در ایران
محققین

سال

یافته ها

علوی و همکاران

2011

از روش  C&Uاستفاده شد و جریان کل زباله الکترونیکی  9952/25تن در
سال بود که به عبارتی سرانه ی 9/95کیلوگرم را نشان میداد.

رحمانی و همکاران

2014

در این مطالعه از مدل سری زمانی استفاده شد و پیش بینی گرددید تا سال 20 ،2014میلیون رایانه
ی منسوخ در ایران وجود داشته باشد و همچنین تعداد پسماند تلفن همراه در ایران تا در سال 2016
به  39میلیون برسد.

تقی پور و همکاران

2011

بررسی ها نشان داد میزان پسماند الکترونیکی برای  8لوازم الکترونیکی که در کشور به این گونه
بود :در سال  115286 ،2008تن در سال 112914 ،تن در سال  2009و همچنین  115151تن در
سال  .2010همچنین پیش بینی ها از برآورد پسماند در سال  2011تا  2016نشان داد که این میزان
بین  100385تا  138204تن در سال متفاوت خواهد بود

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مواد و روش ها

مقدمه

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

مروری بر متون و مطالعات انجام شده با استفاده از TPB
محققین

Fabian
Echegaray

Zhaohua Wang

Chibuike
Kingsley
Nduneseokwu

سال

یافته ها

نتایج حاکی از آن است که داشتن نگرش مثبت و آگاهی نسبت به بازیافت
 2016پسماند الکترونیک نقش بیشتری در داشتن یک قصد مثبت دارد

2016

2017

در بین متغیرهای دموگرافیک تنها سطح درآمد در این پژوهش با رفتار ارتباط معناداری داشته است.
و در واقع در بین شهروندان چینی ،این آگاهی ،نگرش و درآمد بودند که بر رفتار بازیافت پسماند
الکترونیک تاثیرگذار نشان داده شدند.

نتایج این پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از مردم (49درصد) هیچ تصوری نسبت به
مدیریت پسماند الکترونیک ندارند و 32درصد نیز آگاهی کمی دارند .همچنین 57درصد این
پسماند را همراه با زباله های خانگی دفع می کنند .همچنین نشان داد کنترل رفتاری درک شده به
ایجاد قصد رفتاری کمکی نمی کند
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مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئله
 کم توجهی به میزان تولید در کنار بررسی رفتار و عوامل موثر بر تولید در مطالعات قبلی
 بسیار کم بودن مطالعات مربوط به پسماند الکترونیک در ایران

 عدم وجود هیچ سابقه ی مطالعاتی در این حوزه در شهر قزوین
 نیاز مبرم به اطالعات چنین مطالعه ای برای تصمیم گیری و طراحی برنامه ای کارآمد
جهت مدیریت پسماند الکترونیک در شهر قزوین

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مقدمه

نتایج و بحث

مروری بر منابع

نتیجه گیری

پیشنهادات

مواد و روش کار


نوع مطالعه



جامعه و مکان پژوهش

توصیفی تحلیلی

جامعه ی این پژوهش تمامی خانواده های ساکن

شهرستان قزوین (بخش مرکزی) بودند .طبق آخرین سرشماری ملی که در سال 1395
انجام شد .بخش مرکزی قزوین دارای جمعیت  517952نفر می باشد که این تعداد،
 161532خانوار این شهرستان را تشکیل می دهد


حجم نمونه

برای به دست آوردن حجم نمونه برای برآورد پسماند

الکترونیک از فرمول کوکران استفاده کردیم.

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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ادامه روش کار
 طراحی تحقیق و روش اجرا
 اطالعات مربوط به بخش تئوری پرسشنامه
 روایی (اعتبار) پرسشنامه
 روش تجزیه و تحلیل داده ها
 روش برآورد پسماند
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مروری بر منابع

مقدمه

و

مواد و روش ها

پیشنهادات

نتیجه گیری

0.5
39.40%

0.4
0.35

جنسیت

تعداد

درصد

مرد

294

38/1

زن

477

0.3
0.25
0.2
0.15
6.30%

درصد

6.30%

1.30%

0.1
3.50%

0.05

درصد افراد نحصیل کرده در هر مقطع

یافته ها

43.30%

0.45

0
دکترا

61/9

فوق لیسانس

لیسانس

دیپلم

راهنمایی

ابتدایی

میزان تحصیالت

درصد
کاال

میانگین عمر
(سال)

میانگین وزن

تعداد

(کیلوگرم)

تولید پسماند
در سال (تن)

تلویزیون

10

11/66

172829

201/52

تلفن همراه

3

0/148

477717

23/56

لپتاپ

7

2/3

102668

33/73

میزان تولید پسماند در جدول با توجه به
نسبت تعداد خانوار ،پس از استفاده از
فرمول مذکور برای برآورد محاسبه شده
است
میزان سرانه تولید پسماند برای هر
خانوار برابر است با:
پسماند تلویزیون 1/25 :کیلوگرم
پسماند تلفن همراه 0/145 :کیلوگرم
پسماند لپ تاپ 0/21 :کیلوگرم

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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شغل

تعداد

درصد

خانه دار

194

25/6درصد

کارمند

245

 32/4درصد

کارگر

34

 4/5درصد

دانشجو

111

 14/7درصد

آزاد

173

 22/9درصد

آیا اطالعاتی در خصوص بازیافت پسماند
الکترونیک دارید؟

 %37/1بله

میزان درآمد

تعداد

درصد

زیر 700هزارتومان

23

 3/1درصد

بین 700هزار تا  1/8میلیون تومان

151

 20/1درصد

بین  1/8تا  3میلیون تومان

325

 43/3درصد

 3تا  5میلیون تومان

221

 29/4درصد

باالی  5میلیون تومان

173

 4/1درصد

 62/9خیر
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تعداد

درصد

موثرترین منبع کسب اطالعا

رادیو و تلویزیون

96

 33/3درصد

روزنامه

6

 2/1درصد

کتب درسی

23

 8رصد

دوستان و آشنایان

31

 10درصد

فضای مجازی

112

 38/9درصد

موارد دیگر

20

 6/9درصد

رفتار (متغیر وابسته)

متغیر مستقل

ارزش

نگهداشتن پسماند الکترونیک در خانه

انباری در خانه

0.011

P
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رفتار
دفع همراه پسماند معمولی

تعداد خانوادههایی که این رفتار جزء
رفتارهایشان در قبال پسماند الکترونیک بود

درصد

63

 8/3درصد

110

 14/4درصد

دفع در نقطه مخصوص دفع پسماند الکترونیک

33

 4/3درصد

بردن آنها به مکان خاصی که توسط تولیدکننده مشخص شده

25

 3/3درصد

برگرداندن به فروشگاهی که محصول خریداری شده

24

 3/1درصد

اهدا به موسسه خیریه

221

 27/7درصد

تحویل به افرادی که تعمیرکرده و برای خود استفاده میکنند

300

 39/4درصد

نگهداشتن در خانه

181

 23/8درصد

205

 26/9درصد

دفع به صور

فروش به صور

تفکیک شده ولی در کنار پسماند معمولی

دسته دوم

17

•

بحث مرتبط
نگرش

*0.23
*0.14
*0.40
بازیافت

*0.20

0.10

قصد

نرم انتزاعی

رفتاری

*0.49
*0.33
*0.19

کنترل رفتاری
متصور
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مقدمه

مروری بر منابع

مواد و روش ها

پیشنهادات

بحث
 سرانه پسماند تلویزیون برای هر خانوار 1.24 :کیلوگرم در سال ( 390گرم به
ازای هر نفر)
در مطالعه علوی2.5 :کیلوگرم ( 780گرم به ازای هر نفر) مطالعه  Araújoو همکاران در
سال  2008برزیل 730( :گرم به ازای هر نفر

(علت این تفاوت تفاوت میانگین وزن های در نظر گرفته شده به علت عدم استفاده از تلویزیون های
 CRTدر حال حاضر است)
 سرانه پسماند موبایل برای هر خانوار 145 :گرم در سال
در مطالعه دکتر علوی 85 :گرم در سال
(علت این تقاوت ،میتواند میزان پایین میانگین  100گرم برای هر موبایل در مطالعه دکتر علوی باشد)
62/9 درصد از افراد اذعان داشتند که اطالعاتی درباره پسماند الكترونیک ندارند و این میزان با
مطالعه ی  )%68( Tasbirul Islamدر بنگالدش نزدیک بود .همچنین در مطالعه Swati Kwatra
در هند  %56هیچ گونه شناختی از  e-wasteنداشتند
 به طور کلی وضعیت آگاهی نسبت به مطالعات غربی بسیار پایین و نسبت به مطالعات در آسیا نیز
متوسط متمایل به پایین بود.

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مقدمه

پیشنهادات

مروری بر منابع

بحث
 در بین افرادی که با پسماند الکترونیک و بازیافت آن آشنایی دارند ،اینترنت و در واقع فضای
مجازی با  38.9درصد بیشترین نقش را در آن داشته که با مطالعه ی
(سهم  42درصد) مطابقت داشت.

Swati Kwatra

 رفتاری که بیشترین فراوانی را در بین شهروندان قزوین در قبال پسماند الکترونیک
دارد ،تحویل دادن به افرادیست که آنها را تعمیر کرده و برای خود استفاده می-
کنند که  39.4درصد از افراد اذعان داشتند این رفتار ،جزء رفتارهایی است که برای
پسماند الکترونیک انجام میدهند .همچنین اهدا به موسسهی خیریه و فروختن به
به طور دست دوم و نگهداشتن در خانه در رتبه های بعدی بیشترین فراوانی رفتار
پسماند الکترونیک قرار دارد .در مطالعهای که در هند برای رفتار در قبال پسماند
موبایل انجام شد نیز ،فروختن موبایلها به صورت دست دوم و همچنین
نگهداشتن در خانه به عنوان بیشترین فراوانی رفتار پسماند الکترونیک بود.
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بحث
 همه ضرایب ساختاری به استثنای ضریب مسیر نرم های انتزاعی به قصد،
معنیدار و مثبت بودند.
در مطالعه  echegarayدر برزیل نیز همه ی شاخصه ها معنی دار بودند اما بر
خالف مطالعه ی حاضر ،هنجارهای انتزاعی بهترین پیش بینی کننده قصد رفتاری
بودند
(تاثیر هنجار انتزاعی مسئله ای است که کمترین اثرپذیری را از مسائل فنی داشته و
بیشتر امری فرهنگی است)
همچنین در این مطالعه ،مانند مطالعه ی حاضر ،تحصیالت و درآمد تاثیری بر قصد
رفتاری نداشتند
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مقدمه

مروری بر منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

پیشنهادات

نتیجه گیری کلی
 میزان آگاهی شهروندان قزوینی نسبت به پسماند الکترونیک در مقایسه با سایر مطالعات
پایین است و با توجه به بی ارتباط بودن این آگاهی با میزان تحصیالت ،لذا نیاز به کارامد
شدن آموزش و پرورش جهت این آموزش ها احساس میشود
 فضای مجازی طبق نتایج بیشترین سهم را در افزایش آگاهی نسبت به پسماند الکترونیک
داراست که این امر نشان می دهد این فضا مستلزم توجه بیشتری جهت ارائه ی آگاهی
صحیح می باشد.
 . به نظر می رسد نیاز به فرهنگ سازی در کنار افزایش آگاهی وجود دارد .همچنین با
توجه به تاثیرگذاری باالی کنترل رفتاری درک شده بر روی قصد رفتاری ،لذا در نظر
گرفتن مراکز مخصوص جمع آوری پسماند الکترونیک در شهر قزوین می تواند کمک
شایانی به مدیریت صحیح این نوع پسماند کند.

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
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مروری بر منابع

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادها

 -1استفاده از متدهای دیگر جهت برآورد میزان پسماند الکترونیک
 -2استفاده از تنها یک قلم کاال برای برآورد و در کنار آن مقایسه ی روش های متفاوت در
برآورد
 -3ارزیابی اثر پرداخت هزینه بر رفتار پسماند الکترونیک

برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

23

مقدمه
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نتایج و بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

تشکر و قدردانی..

ممنونم از جناب آقای دکتر قنبری که راهنماییِ این مسیر را قبول زحمت فرمودند،
ممنون و سپاسگزارم از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر پاکپور عزیز که با

مشاورههای خود ،از سختی این مسیر کاستند و کمال تشکر را دارم از دکتر امام
جمعه عزیز ،که اگر همکاری و همراهیِ پدرانهی ایشان نبود ،چه بسا هیچوقت این
مسیر با این کیفیت آغاز نمیشد .و همینطور ممنونم از آقای دکتر جمالی ،مدیر گروه

محترم گروه بهداشت محیط و سایر اساتید عزیز که به هر نحوی سهمی در رشد
علمی و فکری و عملی اینجانب در این سه سال داشتند.
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