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 چکیده

های روزمره خانگی پسماندهای خطرناک خانگی بخش بسیار مهمی از پسماندهای جامد شهری هستند که از فعالیت :زمینه و هدف

همزمان دارای یک یا چند ویژگی از خصوصیات سمیت، خورندگی، شوند. این مواد حداقل یا بطور تولید و وارد جریان پسماند شهری می

ها، لوازم و مواد مصرفی در خانه قابلیت اشتعال و واکنش پذیری هستند. پسماندهای خطرناک خانگی شامل طیف وسیعی از باقیمانده

ترین بخش پسماندهای جامد معرف سمی باشندکه بنا بر ماهیت آالیندگی، بهداشتی و ایمنی خود از اهمیت زیادی برخوردار بوده ومی

خطرناک  یپسماندها تیریشده بر مد یزیرفتار برنامه ر یبر تئور یآموزش مبتن ریتاثمیزان  نییتعباشند. هدف از این مطالعه شهری می

 بود. نقزوی شهر داردر زنان خانه یخانگ

 آزمونبودکه در دو گروه آزمون و شاهد با پیش )RCT(این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی شده :هامواد و روش

بر مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در زنان شده  یزیرفتار برنامه ر تئوریبر  یمبتنقبل و بعد از مداخله آموزشی  آزمونو پس

نفره آزمون و شاهد تقسیم  46دو گروه نفر از زنان خانه دار بودند که با تخصیص تصادفی به  92دار شهر قزوین انجام شد. حجم نمونهخانه

ها قبل و دو ماه پس از مداخله آموزشی با استفاده از یک شدند و مداخله آموزشی به مدت یک ماه در گروه آزمون اجرا شد. داده

ی بدست آمده هاهای تئوری رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری شد. دادهپرسشنامه دو بخشی مشتمل بر سواالت جمعیت شناختی و سازه

های آماری توصیفی، آنالیز تی تست مستقل و ها از آزمونآنالیز گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 26نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

 ( در نظر گرفته شد.05/0درصد )  5ها در این مطالعه داری آزمونزوجی، مجذور کای دو استفاده شد. سطح معنی

درصد از شرکت کنندگان متاهل  80ساله قرار داشتند، بیش از  45تا  26درصد شرکت کنندگان در گروه سنی بین  60بیش از : هایافته

درصد شرکت کنندگان  65درصد از شرکت کنندگان در مقطع تحصیلی بین دبیرستان تا لیسانس قرار داشتند، بیش از  60بودند، بیش از 

درصد  40میلیون تومان در ماه داشتند، بیش از  4تا  2درصد درآمد ماهیانه بین  70بودند، بیش از دارای بعد خانوار دو نفره تا چهار نفره 

درصد خانوارهای افراد شرکت کننده دارای خودروی شخصی بودند.  60شرکت کنندگان دارای آپارتمان مسکونی شخصی و بیش از 

، کنترل 78/21به  22/13، هنجارهای ذهنی از 93/51به   34/37گرش از در گروه مداخله و پس از اجرای مداخله آموزشی میانگین نمره ن

 32/4به  65/1و رفتار مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی از  13/11به  73/10، قصد رفتاری از 08/24به  50/15رفتاری درک شده از 

ه قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی از نظر آماری های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در گروه مداخلافزایش یافت. افزایش نمرات سازه

 (.  P=000/0داری داشت)تفاوت معنی

های تئوری رفتار برنامه ریزی شده با توجه به نتایج مطالعه بعد از اجرای مداخله آموزشی میانگین نمرات سازه :گیریبحث و نتیجه

 بر آموزش مثبت تاثیر از قبل از اجرای مداخله داشت و این افزایش حاکیافراد گروه مداخله افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد و 

های تغییر رفتار در زمینه مدیریت پسماندهای ها و تئوریآموزش افراد مختلف جامعه بر مبنای مدل. بود HHW مدیریت رفتار انجام

و دفع ایمن آنها جهت جلوگیری از انتشار در  آوریتواند موجب کاهش چشمگیر استفاده از مواد خطرناک و جمعخطرناک خانگی می

 زیست و پیشگیری از خطرات مرتبط با سالمت عمومی و محیط زیست باشد.محیط

 دار: پسماندهای خطرناک خانگی، مداخله آموزشی، رفتار برنامه ریزی شده، زنان خانهاژگان کلیدیو



 

Abstract  

Background and Purpose: Hazardous household waste (HHW) is a most important part of municipal 

solid waste that is generated from daily household activities and enters the municipal waste stream. 

These materials have at least or simultaneously one or more properties of toxicity, corrosion, 

flammability and reactivity. HHW includes a wide range of residues, appliances and consumables in 

the home, which are of great importance due to their pollution, health and safety nature and are the 

most toxic part of municipal solid waste. The aim of this study was to determine the effect of education 

based on the theory of planned behavior on the management of hazardous household waste in 

housewives in Qazvin. 

Materials and Methods: This study was a randomized controlled trial (RCT) that carry out  in two 

experimental and control groups with pre-test and post-test before and after educational intervention 

based on the theory of planned behavior on the management of hazardous household waste in Qazvin 

housewives. The sample size was 92 housewives who were randomly assigned to the experimental and 

control groups of 46 people and the educational intervention was performed in the experimental group 

for one month. Data were collected before and two months after the educational intervention using a 

two-part questionnaire consisting of demographic questions and constructs of the theory of planned 

behavior. The data were analyzed using SPSS (version 26) software. Descriptive statistics, independent 

t-test and paired t-test, chi-square were used to analyze the data. The significance level of the tests in 

this study was 5% (0.05). 

Results: More than 60% of participants were in the age group of 26 to 45 years, more than 80% of 

participants were married, more than 60% of participants were between high school and bachelor, more 

than 65% of participants They had a family of two to four people, more than 70% of the monthly 

income was between 2 to 4 million Tomans (10 IRR) per month, more than 40% of the participants 

had a private apartment and more than 60% of the families of the participants had a personal car. In 

the intervention group and after the implementation of the educational intervention, the mean score of 

attitude from 37.34 to 51.93, subjective norms from 13.22 to 21.78, perceived behavioral control from 

15.50 to 24.08, behavioral intention from 73.73 10 to 11.13 and hazardous household waste 

management behavior increased from 1.65 to 4.32. Increasing the scores of the structures of the theory 

of planned behavior in the intervention group before and after the educational intervention was 

statistically significant (P <0.05). 

Discussion and Conclusion: According to the results of the present study, after the implementation of 

the educational intervention, the mean scores of the structures of the theory of planned behavior of the 

intervention group had a significant increase compared to the control group before the intervention and 

this increase indicates the positive effect of training on management behavior. Education of the people 

in the community based on models and theories of behavior change in the field of hazardous household 

waste management can significantly reduce the use of hazardous materials and their safety collection 

and disposal to prevent the emissions in the environment and prevention of risks related to public health 

and the environment. 

Keywords: Hazardous Household Waste, Educational Intervention, Planned Behavior, Housewives 
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