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 چکیده

در جهان و ایران و پیامدهای متعدد مرتبط با آن همچون مرگ و میر و ابتلای زیاد و هزینه های سنگین  91-شیوع بالای کوویدزمینه و هدف: 

اولین اولویت بهداشتی و اجتماعی حوزه بهداشت  91-بهداشتی و اقتصادی باعث شده است موضوعات مرتبط با پیشگیری، کنترل و درمان کووید
و افزایش استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش، طریقه دفع صحیح پسماندهای تولید  91با شیوع کووید رمانی بشود. علاوه بر این، د

های استفاده شده توسط بیماران در معابر عمومی و شده از سوی مردم و مسؤولان اهمیت زیادی پیدا کرده است. رها کردن دستمال و ماسک
شناسایی عوامل و متغیرهای روانی اجتماعی شود.  91تواند موجب شیوع بیشتر آلودگی و افزایش تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید انه، میمحیط خ

مانند ماسک، دستکش و دستمال کاغذی بواسطه نظرسنجی و  91-مرتبط با کووید دفع صحیح پسماندهای تولید شدهو سازمانی موثر بر بازیافت 
مصاحبه از خبرگان و کارشناسان درگیر در مسئله بازیافت و سپس طراحی و اجرای مداخلات جامعه محور با هدف ارتقاء مشارکت عمومی و جلب 

از طریق  91-تواند راهبرد موثری در کنترل انتشار و انتقال کوویدمشارکت همه جانبه در بازیافت صحیح ماسک، دستکش و دستمال کاغذی می 
 پسماندهای مذکور و همچنین، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء سلامت عمومی و کاهش شیوع کرونا باشد. 

رای مداخله جامعه محور( بود که با دو فاز کیفی )تحلیل نظرات کارشناسان( و کمی )طراحی و اج: پژوهش کنونی یک مطالعه مواد و روش کار

 SCSPبا گروه کنترل و اندازه گیری قبل و بعد از مداخله جامعه محور مبتنی بر جلب حمایت همه جانبه )فاز دوم به صورت یک مطالعه تجربی در 

:integrated beliefs model و بر مبنای مدل ادغام یافته عقاید و باورها ) ( comprehensive community based support interventionیا 

IBM)   جامعه پژوهش شامل جمعیت عمومی شهر قزوین و همچنین یک نمونه پایلوت از اجرا شددر شهر قزوین  9011-9911که در سالهای .
روه ای تصادفی انتخاب شدند و به طور مساوی به گگیری چند مرحلهکارشناسان حوزه بازیافت و محیط زیست بودند که با استفاده از روش نمونه 

دهای تولید پسمانبه منظور سنجش متغیرهای روانی، اجتماعی و ساختاری موثر بر رفتار بازیافت  نفر( تخصیص یافتند. 01های کنترل و تجربی )
سوال( از طریق واتس آپ و  0و طراحی ابزار اندازه گیری پیامدهای مداخله جامعه محور، مجموعه ای از سوالات باز ) 91-مرتبط با کووید شده

و  کارشناسان و استخراج گویه های اصلیپاسخ های بعد از طبقه بندی ایمیل در دسترس کارشناسان حوزه بازیافت و محیط زیست قرار گرفت. 
با محوریت ارزیابی متغیرهای روانی اجتماعی و ساختاری موثر بر بازیافت ماسک، دستکش و دستمال کاغذی  محوری، ابزار گرداوری داده ها

(، میزان روایی CVIطراحی و روایی صوری، محتوایی، توافق درونی و پایایی آن با استفاده از شاخص هایی همچون ضریب روایی محتوایی )
و با هدف جلب  IBMبازآزمون در مطالعه پایلوت تایید شد. مداخله جامعه محور مبتنی بر مدل  (، ضریب آلفای کرونباخ و ضریبCVRمحتوایی )

های تجربی و کنترل در مرحله نخست و آنالیز داده ها و نیازسنجی اولیه در مشارکت و حمایت همه جانبه بعد از تکمیل پرسشنامه توسط گروه
آگاهی،  دقیقه ای با تاکید بر افزایش سطح 53-93جلسه آموزش آنلاین  6شامل  IBMگروه تجربی اجرا شد. مداخله جامعه محور مبتنی بر مدل 

 نقش حساسیت و شدت متصور، خطر درک شده، پیامدهای بهداشتی و اکولوژیکی–تغییر باورها و نگرش نسبت به اهمیت بازیافت صحیح پسماندها 
 CSPSماه بعد از مداخله  5ها گردآوری شده در مرحله پایه و مرتبط با بازیافت نامناسب و روشهای صحیح بازیافت از طریق واتس آپ بود. داده

 شد و با آزمون های تی مستقل و زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.  50نسخه  SPSSوارد نرم افزار 
درصد تحصیلات دیپلم و دانشگاهی داشتند. نتایج نشان  69سال بود و تقریباً  7/51±3/90یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 

درصد مشارکت کنندگان ماسک، دستکش و دستمال کاغذی استفاده شده خودشان را به طور معمول در سطل زباله خانه می اندازند و  0/70داد 
عواملی مانند (. در فاز نخست مطالعه، 9/99±3/7پایین بود ) 91-همچنین، سطح آگاهی شرکت کنندگان نسبت به بازیافت پسماندهای کووید

درصد(، عدم تعهد فردی  3/63درصد(، جدی نبودن بیماری ) 6/79از طریق پسماند ) 91-درصد(، عدم باور به انتقال کووید 9/70آگاهی ضعیف )
درصد(  9/69درصد( و خطر درک شده پایین ) 7/31درصد(، عدم التزام اخلاقی و اجتماعی ) 1/60درصد(، بی توجهی زیست محیطی ) 6/30)

توانست میانگین متغیرهای آگاهی،  IBMاعی موثر بر بازیافت پسماند بودند. مداخله جامعه محور مبتنی بر تئوری مهمترین متغیرهای روانی اجتم



داری افزایش دهد حساسیت و شدت درک شده، تعهد فردی، نگرانی اکولوژیک، التزام اخلاقی و خطر متصور را در گروه تجربی به طور معنی
(13/1>Pمیزان رفتار بازیافت صحی .) 5ح ماسک ، دستکش و دستمال کاغذی نیز در دوره زمانی ( 13/1ماهه در گروه تجربی ارتقا یافت>P). 

( قادر است IBMو بر مبنای مدل ادغام یافته عقاید )( SCSPمداخله جامعه محور مبتنی بر جلب حمایت همه جانبه ): بحث و نتیجه گیری

ارائه اطلاعات کلیدی و تدارک را به طور موثری بهبود بدهد.  91-های روانشناختی اجتماعی موثر بر رفتار بازیافت پسماندهای مرتبط با کوویدمتغیر
از طریق رسانه های جمعی مانند صدا و سیما و جلب  91-نکات اساسی در ارتباط با اهمیت و ضرورت بازیافت صحیح پسماندهای مرتبط با کووید

می تواند نقش حیاتی در پیشگیری و کنترل  91-ایت جمعی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی در مدیریت پسماندهای مرتبط با کوویدحم
 داشته باشد.    91-شیوع کووید

 ، ماسک، وسایل حفاظت فردی، نگرش، بازیافت، پسماند. 91-حمایت همه جانبه، کووید کلید واژه ها:

 
 

 
 


