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، لایندگیآباشندکه بنا بر ماهیت  مواد مصرفی در خانه میها، لوازم و  پسماندهای خطرناک خانگی شامل طیف وسیعی از باقیمانده زمینه و هدف:

باشند. هدف از این مطالعه تعیین  ترین بخش پسماندهای جامد شهری می بهداشتی و ایمنی خود از اهمیت زیادی برخوردار بوده و معرف سمی

 .قزوین بود دار شهرک خانگی در زنان خانهمیزان تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مدیریت پسماندهای خطرنا

اندازه گیری متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار با  تجربی و کنترلکه در دو گروه  بود شاهدداریک کارآزمایی تصادفی کنونی پژوهش  :کارمواد و 

ام دار شهر قزوین انج زنان خانه توسط محورتئوری قبل و بعد از مداخله آموزشی  مدیریت پسماند زباله های خطرناک خانگی در دو مقطع زمانی

تحت پوشش خدمات مراکز بهداشتی دار نفر از زنان خانه 631ای مشتمل بر  نمونهبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای شد. 

اختی با تکیه بر متغیرهای روانشن آموزشیمداخله درمانی شهر قزوین به طور مساوی در قالب دو گروه تجربی و کنترل در مطالعه مشارکت کردند. 

جلسه آموزش گروهی  5مرتبط با نظریه رفتار برنامه ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و آگاهی در قالب 

، یک پمفلت آموزشی هدفمند با دقیقه برای گروه تجربی در نظر گرفته شد. علاوه بر این 33-55نفره( و هر جلسه تقریباً  8-61)گروه های 

محوریت افزایش آگاهی و دانش زنان خانه دار درباره انواع پسماندهای خانگی، پیامدهای عدم مدیریت صحیح پسماندهای خطرناک خانگی و 

یک روز در میان پیامک آموزشی مختصر به فاصله  61روشهای مدیریت صحیح پسماند خانگی نیز در اختیار گروه تجربی گذاشته شد. همچنین، 

 با هدف یادآوری مفاهیم آموزش داده شده در جلسات آموزش گروهی برای زنان خانه دار گروه تجربی ارسال شد. ابزار گردآوری داده ها مشتمل

 5تزاعی )سوال(، هنجارهای ان 8بر اطلاعات دموگرافیکی و جمعیت شناختی، سازه های مرتبط با نظریه رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش )

با  ها دادهسوال(بودند که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت.  1سوال( و عملکرد ) 61سوال(، آگاهی ) 1سوال(، کنترل رفتاری درک شده )

س و لیز کوواریانآنالیز واریانس یک طرفه، آناآزمونهای آماری توصیفی، آنالیز تی تست مستقل و زوجی،  و 11نسخه  SPSS استفاده از نرم افزار

 آنالیز شدند.مجذور کای دو 

تحصیلات بیشتر درصد  13درصد متاهل ، بیش از  83بیش از  سال بود و 55/18 ± 7/61میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه  ها: یافته

نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای  میانگین نمره نگرش ،و پس از اجرای مداخله آموزشی تجربیدر گروه نتایج نشان داد  داشتند.دبیرستان از 

 53/9،قصد رفتاری از  65/13به  31/65،کنترل رفتاری درک شده از  61/13به  55/66،هنجارهای ذهنی از  61/51به  58/31از  خانگی خطرناک

همچنین، نتایج مربوط به آزمون آماری  .(P<35/3) افزایش یافت 13/5به  59/6و رفتار مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی از  71/61به 

 وزشیبعد از اجرای مداخله آم تجربیریزی شده در گروه تئوری رفتار برنامه مرتبط با های نمرات سازهمیانگین افزایش  کوواریانس نشان داد که

 (. P<35/3)معنی دار بود  تئوری محور در گروه تجربی با احتساب کنترل تاثیر متغیرهای مذکور در پیش آزمون،

نان خانه زرفتار برنامه ریزی شده  نظریههای  : با توجه به نتایج مطالعه بعد از اجرای مداخله آموزشی میانگین نمرات سازهگیری بحث و نتیجه

آموزش  تاثیر مثبتداشت و این افزایش حاکی از آموزشی تئوری محور از اجرای مداخله  بعد ازداری افزایش معنی تجربیگروه  دار شرکت کننده در

های ها و تئوریبود. آموزش افراد مختلف جامعه بر مبنای مدل پسمانهای خانگی خطرناک توسط زنان خانه دار شهر قزوین بر انجام رفتار مدیریت

تواند موجب یی مپسماندهای خطرناک خانگ صحیح مدیریت رفتارهای حامی محیط زیست مانند در زمینهو آموزش سلامت تغییر رفتار روانشناختی 

زیست و پیشگیری از خطرات مرتبط با  کاهش چشمگیر استفاده از مواد خطرناک و جمعآوری و دفع ایمن آنها جهت جلوگیری از انتشار در محیط

 .عمومی و محیط زیست باشد سلامت
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