
پارچه تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یک

در زنان شهری و بازیافتبه منظور بهبود مدیریت مواد زاید 

شهر الهیجانخانه دار 

:راهنمااستاد
دکتر هادی مرشدی

:مشاوردتااس
یدکتر عیسی محمدی زید

1400-مهر

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
مرضیه چرختاب مقدم

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت



مالحظات اخالقیمحدودیت هامواد و روش هاعمروری بر مناب

2 هر الهیجانتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان ش

گراییمصرفونشینیشهرافزایشوزبالهفراوانتولید

ایراندرزبالهتولیدسرانه

آنتبعاتوبازیافتمناسبمدیریتعدم

مردمیمشارکتنقشومبدادرپسماندبازیافتاهمیت

بهمنجررفتارهایاصالحوباورهاتغییرآگاهی،افزایشدرآناهمیتومحیطبهداشتآموزش
صحیحبازیافت

بهداشتآموزشدرآنکاربرددالیلورفتارتغییرمدلهایوهاتئوری

پسمانددرآنازاستفادهدالیلویکپارچهاجتماعیشناختمدل

بیان مسئله و مقدمه



مواد و روش هاعمروری بر مناب
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اهداف پژوهش
:هدف کلی

زایدموادیتمدیربهبودمنظوربهیکپارچهاجتماعیشناختمدلمبنایبرآموزشیمداخلهتاثیرتعیین
الهیجانشهردارخانهزناندربازیافتوشهری

شهر الهیجانتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان

مالحظات اخالقیمحدودیت ها

:اختصاصیاهداف
ونترلکهایگروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتعملخودکارآمدیمیانگینمقایسه1.

یکپارچهاجتماعیشناختمدلمبنایبرآموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،
آموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدرنگرشمیانگینمقایسه2.
آموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدرانتزاعیهنجارهایمیانگینمقایسه3.
آموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدررفتاریکنترلمیانگینمقایسه4.
آموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدررفتاریقصدمیانگینمقایسه5.
یآموزشمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدرنگهداریخودکارآمدیمیانگینمقایسه6.
آموزشیمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدرعملریزیبرنامهوضعیتمقایسه7.
یآموزشمداخلهازبعدوقبلتجربی،وکنترلهایگروهدرمقابلهریزیبرنامهوضعیتمقایسه8.
بعدوبلقتجربی،وکنترلهایگروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبامرتبطرفتارهایمقایسه9.

یکپارچهاجتماعیشناختمدلمبنایبرآموزشیمداخلهاز



مواد و روش هاعمروری بر مناب

فرضیات پژوهش
ازبعدولقبتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتعملخودکارآمدیمیانگین1.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
مداخلهازبعدوقبلتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتنگرشمیانگین2.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشی
ازبعدوبلقتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتانتزاعیهنجارهایمیانگین3.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
بعدوقبلربی،تجگروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتمتصوررفتاریکنترلمیانگین4.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهاز
ازبعدوقبلتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبترفتاریقصدمیانگین5.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
بعدوقبل،تجربیگروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتنگهداریخودکارآمدیمیانگین6.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهاز
ازبعدوبلقتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتعملریزیبرنامهمیانگین7.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
ازبعدوقبل،تجربیگروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبهنسبتمقابلهریزیبرنامهمیانگین8.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشیمداخله
مداخلهازبعدوقبلتجربی،گروهدربازیافتوشهریزایدموادمدیریتبامرتبطرفتارهایمیانگین9.

.استمتفاوتیکپارچهاجتماعیشناختمدلبرمبتنیآموزشی

4 شهر الهیجانتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان

مالحظات اخالقیمحدودیت ها
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

شهر11در«جنوبیآفریقایازتجربیشواهد:خانگیهایزبالهبازیافتموانع»عنوانباراپژوهشی
خانوارها،ازدرصد74کهفهمیدمیتوانپژوهشایننتایجاز.دادندانجامجنوبیآفریقایبزرگ

خانه،درافضنبود:ازبودندعبارتبازیافتموانعترینمهم.کردندنمیبازیافتراخودهایپسماند
یدگاهداز.بازیافتامکاناتبودننامناسبوآگاهیکمبودبازیافتی،موادشدنآلودهزمان،کمبود

موانعترینمهماززمانکمبودوآگاهینبودکردند،نمیبازیافتراخودهایپسماندکهخانوارهایی
.بودندپسماندبازیافت

2018 همکارانواستریدوم

کهخانوارهاییباآنمقایسهوخانوارهابرایمبدادرزبالهبازیافتمزایای»هدفباخودمطالعهدر
وباالددرآمعالی،آموزشدارایخانوارهایکهدریافتند«مالزیکواالالمپور،دردهندنمیانجامبازیافت

پایین،آموزشسطحباهایخانوارمقابلدروانددادهانجامرابازیافتعملبیشترشخصی،خانهدارای
وتماعیاجهایزمینهگرفتننظردربامطالعهاین.انددادهانجامبازیافتکمترمستاجران،ودرآمدکم

محلی،طحسدربازیافتفعالیتهایبرایهدفمندواستراتژیکرویکردایجادضرورتوجامعهاقتصادی
.داندمیعملیراسطوحتمامدربازیافتدرترفعالمشارکت

2014 زِن و همکاران 

مدیریتدرمشارکتبرایشهروندانانگیزشبرموثرعواملتحلیل»عنوانبامقالهایننتایجاز
پذیری،مسئولیتهمچونعواملیکهدریافتمیتوان«(تهران5منطقه:موردیمطالعه)پسماند
هایمشارکتجلببرمقرراتوقوانینوامکاناتوشرایطتبلیغات،شهروندان،هانگیزوآموزش
.داشتمعناداریومثبتتاثیرمردمی

1396 توکلی نیا و همکاران 

شهر الهیجانتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان

مالحظات اخالقیمحدودیت هامواد و روش ها مقدمه



مواد و روش کار 

6 الهیجانتاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان شهر

مالحظات اخالقیمحدودیت هاعمروری بر مناب مقدمه

RCTیاتصادفیدارشاهدکارآزمایی:مطالعهنوع

1401سالاولنیمهو1400سالدومنیمه:مطالعهزمان

الهیجانشهر:پژوهشمكان

الهیجانشهردارخانهزنانکلیه:پژوهشجامعه

رطوبهسادهتصادفیگیرینمونهروشبهکهالهیجانشهروندانازنفر144:کنندگانمشارکت

.کردخواهندشرکتپژوهشدر(نفر72)کنترلو(نفر72)تجربیگروهدودرمساوی

80آزمونتواندرصد،95اطمینانحدودگرفتننظردرباوقبلیمطالعاتبراساس:نمونهحجمتعیین

35ریزشاحتسابباوهمازمستقلجامعهدومعیارهایانحرافاختالففرمولازاستفادهبادرصد،

وکنترلهایگروهازیکهردرمساویطوربهکهشدگرفتهنظردرنفر144نهایتدردرصدی

.داشتخواهندشرکتنفر72تجربی

n =    
𝒁
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𝟐
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مراحل انجام پژوهش

تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای مدل شناخت اجتماعی یکپارچه به منظور بهبود مدیریت مواد زاید شهری در شهروندان شهر الهیجان

خانه از بین خانه های  فعال 4انتخاب تصادفی 
مشارکت مردمی شهر الهیجان  

خانه مشارکت الف

(نفر36انتخاب تصادفی )

گروه تجربی

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

+  جلسه آموزش آنالین6
تفیلم، کتابچه و پمفل

تکمیل : فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

گروه کنترل 

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

تغذیه آموزش 
سالم و کرونا

تکمیل : فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

خانه مشارکت ب

(نفر36انتخاب تصادفی )

گروه تجربی 

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

+  جلسه آموزش آنالین6
تفیلم، کتابچه و پمفل

تکمیل : فاز دوم
پرسشنامه هامجدد 

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار

گروه کنترل

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

آموزش تغذیه 
سالم و کرونا

تکمیل : فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

خانه مشارکت ج

(  نفر36انتخاب تصادفی )

گروه تجربی 

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

+  جلسه آموزش آنالین6
تفیلم، کتابچه و پمفل

تکمیل: فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

گروه کنترل

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

آموزش تغذیه 
سالم و کرونا

تکمیل : فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

خانه مشارکت د

(نفر36انتخاب تصادفی )

گروه تجربی 

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

+  جلسه آموزش آنالین6
تفیلم، کتابچه و پمفل

تکمیل : فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 

گروه کنترل

(نفر18)

تکمیل : فاز نخست
پرسشنامه ها

آموزش تغذیه 
سالم و کرونا

تکمیل: فاز دوم
مجدد پرسشنامه ها

تکمیل : فاز سوم
پرسشنامه رفتار 
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مطالعهبهورودمعیارهای

پژوهشدرداوطلبانهشرکتوآگاهانهرضایت

نوشتنوخواندنسواد

سال60تا16سن

پژوهشدرمشارکتوالهیجانشهردرسکونت
انتهاتا

مطالعهخروجمعیارهای

مطالعهروندادامهبرایتمایلعدم

آموزشیبرنامهدرجلسهیکازبیشغیبت

بهکهیرواناختالالتیاجسمانیبیماریهایبهابتال
ودشسواالتبهدقیقپاسخگوییمانعنحویهر

رایبتمایلعدموسئواالتبهدهیپاسخدرنقص
تذکررغمعلیهاپرسشنامهتکمیل

مالحظات اخالقیمحدودیت هاعمروری بر مناب مقدمه
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محدودیت هاعمروری بر مناب مالحظات اخالقیمقدمه

:هاابزار گردآوری داده 
:شاملهکمیشوداستفادهشد،خواهندتکمیلگزارشیخودشیوهبهکههاپرسشنامهازایمجموعهازهادادهگردآوریمنظوربه

(...وتحصیالت،اقتصادی،وضعیتتاهل،وضعیتجنس،سن،شامل)شناسیجمعیتوفردیاطالعاتپرسشنامه(الف

های مربوط به تئوریمقیاس( ب

6-30، دامنه پاسخها «کامال موافقم»تا« کامال مخالفم»نقطه ای از 5با گزینه های پاسخ لیکرت سوال، 6عمل                            خودکارآمدیمقیاس 

8-40، دامنه پاسخها «کامال موافقم»تا« کامال مخالفم» نقطه ای از 5سوال، با گزینه های پاسخ لیکرت 8مقیاس نگرش 

4-20، دامنه پاسخها «کامال موافق»تا« کامال مخالف»نقطه ای از 5سوال، با گزینه های پاسخ لیکرت 4مقیاس هنجارهای انتزاعی 

، دامنه پاسخها  «کامال مطمئن هستم» تا« اصال اطمینان ندارم» نقطه ای از 5سوال، با گزینه های پاسخ لیکرت 6صور مقیاس کنترل رفتاری مت
30-6

3-15دامنه پاسخها ،«کامال صحیح است» تا« اصال صحیح نیست»نقطه ای از 5پاسخ لیکرت سوال، باگزینه های3مقیاس قصد رفتاری 

5-25، دامنه پاسخها «کامال موافقم»تا« کامال مخالفم»نقطه ای از 5سوال، با گزینه های پاسخ لیکرت 5مقیاس برنامه ریزی عمل 

5-25، دامنه پاسخها «کامال موافقم»تا« کامال مخالفم»نقطه ای از 5سوال، با گزینه های پاسخ لیکرت 5له مقیاس برنامه ریزی مقاب

اله مقیاس رفتاری مدیریت زب
های شهری 

را در رفتار شامل یک تقویم هفتگی که در طول روزهای هفته از شرکت کنندگان درخواست میشود تا میزان مشارکت
.های مدیریت بازیافت مشخص کنند

اندشدهواقعتاییدموردخارجیوداخلیمتعددمطالعاتدرآنهاپایاییورواییوهستندشدهسازیبومیهامقیاستمام.



شماره
جلسه

ابزار کمک آموزشیمدرساستراتژیجلسهاهداف نام جلسه

آگاهی1
آگاهی و اطالعات درباره مدیریتافزایش 

مواد زاید شهری، آشنایی با انواع مواد و 
اثرات آن بر سالمت و محیط زیست

آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی 
کارشناس ارشد 
بهداشت محیط

دقیقه5تا3آموزشیفیلم 
و کتابچه، پمفلت ای

2
بط با باورهای منفی و مثبت مرتشناسایی نگرش

مدیریت مواد زاید
آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی

کارشناس ارشد 
آموزش بهداشت

دقیقه 5تا3فیلم آموزشی
و کتابچه، پمفلت ای

3
انتزاعیهنجارهای 

رفتاری کنترل و 
متصور

م موانع ذهنی و فیزیکی انجاشناسایی 
راه رفتارهای مدیریت مواد زاید، شناسایی

حل ها و راهبردها

آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی
ارشد کارشناس 

آموزش بهداشت
دقیقه 5تا3کوتاه فیلم 

و کتابچهای، پمفلت 

عملخودکارآمدی 4
ایی به توانایی های فردی و شناساطمینان 

ظرفیت ها 
آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی

ارشد کارشناس 
دقیقه ای، 5تا3فیلم کوتاهآموزش بهداشت

و کتابچهپمفلت 

خودکارآمدی 5
نگهداری

ات نظر-عوامل تسهیل کنندهشناسایی 
اعضای-حمایت های گروهی-متخصصان

خانواده

آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی
ارشد کارشناس 

آموزش بهداشت
دقیقه ای، 5تا3فیلم کوتاه

و کتابچهپمفلت 

6
برنامه ریزی عمل 

و 
له برنامه ریزی مقاب

زمان، مکان ، نحوه و چگونگیشناسایی 
اجرای رفتارهای مدیریت مواد زاید شهری

آموزش آنالین از طریق 
تلفن همراه، واتساپ و 

فضای مجازی
ارشد کارشناس 

آموزش بهداشت
دقیقه ای، 5تا3فیلم کوتاه

و کتابچهپمفلت 

محتوای جلسات آموزشی 
 انجام خواهد شدمتوالی هفته 6مدت به دقیقه ای  90تا 60جلسه 6دراجرای مداخله آموزشی .
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 نرم افزارSPSS 25نسخه

 اطمینان از توزیع نرمال داده ها با آزمونK-S

 آزمون های آماری تی مستقل و زوجی

 اسکوئرآزمون کای

 طرفهآزمون آنالیز واریانس یک

 آزمون آنالیز کوواریانس

 خواهد شددر نظر گرفته 0/05سطح معنی داری در مطالعه کمتر از.

محدودیت هاعمروری بر مناب مالحظات اخالقیمقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها
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مواد و روش ها عمروری بر مناب مالحظات اخالقیمقدمه

محدودیت های پژوهشی

واورهابروانی،روحیشخصیتی،وضعیتوپرسشنامه،سواالتبهپاسخگویانحافظهخطای
خواهددوجوشوند،گرفتهقرارزمینهایندرمختلفپیامهایتاثیرتحتاینکهامکانوعقاید
.استبودهمحققکنترلازخارجکهداشت

تلفنیاحبهمصیاآنالینپرسشنامهعلتبهپژوهشدرمشارکتبرایاستقبالومشارکتکاهش
حدودیتادرصدی35ریزشمیزاناحتسابهمچنینوشدخواهدبرطرفتوضیحاتارائهباکه

.میکندمرتفعرامشکل

خودگزارشیابزارازاستفاده.



13

مواد و روش ها عمروری بر مناب محدودیت هامقدمه

مالحظات اخالقی 
 مشارکتداوطلبانه بودن

 خاصبدون نام بودن پرسشنامه ها و فقدان کد یا شناسه رهگیری

 اطالعاتمحرمانه بودن

 کنندگاندادن اطالعات کافی درباره اهداف، چگونگی و روند اجرای مطالعه به شرکت

 پژوهشامکان خروج از مطالعه برای کلیه نمونه ها در هر مرحله از

 قزوینکسب معرفی نامه و رضایت نامه و کد اخالق رسمی از دانشگاه علوم پزشکی

نداشتن هزینه شرکت در پژوهش

ارزشیابیزاپسفشردهآموزشیبستهیکقالبدرکنترلگروهبرایپژوهشموضوعزمینهدرآموزشهاارائه
نهایی
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پایان


