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 یروانشناخت يرهایمتغ بر یمبتنآموزش یک ساعتی جلسه  10شامل آموزشی . مداخله تقسیم شدندو کنترل مداخله گروه  دو در يبه طور مساو یتصادف
از آموزش با ماه بعد  3و  هیپا مقطع دو درها بود. داده افتیباز وي جداساز يها، روشهاآن خطرات ،هااتريب دهندهلیمواد تشک شامل یگروه وهیش به و

مستقل و زوجی، آنالیز کوواریانس اسکوئر، تیهاي کايو آزمون SPSSافزار ها با نرمداده شد. يگردآور ایساخته روا و پامحقق يااستفاده از پرسشنامه
 تحلیل شدند. 

. بعد از مداخله آموزشی، در دو گروه درصد تحصیالت دبیرستان و دانشگاهی داشتند 70حدود  .سال بود 35±63/4گان کنندشرکت یسن نیانگیم :جیتان
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Value 001/0ي بعد از مداخله آموزشی بهبود یافت (معنادارگروه تجربی به طور در  يباتر افتیرفتار باز). میانگین<P-Value.( 
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؛ 1399طب پیشگیري.  .کرج شهر دارخانه زنان در يباتر افتیباز بر شده ریزيبرنامهرفتار  يبر تئور یتاثیر آموزش مبتن .علیزیدي عیسی، جمالی حمزهدیجه، محمديخحسینی سیده: ارجاع

7)4:( 47-36. 

 مقدمه

 مثل شارژ رقابلیگروه غ دو به یخانگ يهاباتري

و  وهیجدیاکس ،ییایقل يرو -میزیمن ،يرو -کربن

 کلیدنیدریه وم،یکادم -کلین قابل شارژ مثل ونقره دیاکس

 ).1( شوندمی يبنددسته دسربیاسو  ومیتیلونی ي،فلز

و  ومیتیمنگنز، ل ،يرو يهاباتري در حال حاضر

 -يرو يهاباتري .دارند را مصرف نیترشیب اسیدسرب

دستگاه  مانند یمنگنز به طور گسترده در لوازم خانگ

 ها استفادهها و ساعتيبازکنترل از راه دور، اسباب

و  یکیالکتر يهادستگاه در ومیتیل يهاباتري .شودمی

. شودمی پ استفادهتاو لپ همراهتلفنمانند  یکیالکترون

 و خودروها در ياگسترده طور به اسیدسرب ياترب

 هاباتري .)2( شودمی استفاده یکیالکتر يهادوچرخه

سرب  و ومیکادم وه،یچون ج یخطرناک فلزات يحاو
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نشوند،  تیریمد یفلزات به درست نیاگر ا کههستند 

 طیانسان و مح یسالمت يابر يبارانیزتوانند اثرات یم

تواند به مغز، یم وهیج يباال ریادداشته باشند. مق ستیز

برساند. سرب به  بیدر حال رشد آس نیها و جنهیکل

اثرات  جادیرساند و باعث ایم بیآس یعصب ستمیس

 ومیدمکا. شودمی هاکلیهمثل و دیدر دستگاه تول اربانیز

 يهاغلظتمواجهه با  ساند.ریم بیآس هاهیکل و هاهیر به

 افتی). عدم باز3( شودمی یخونباعث کم يرو يباال

 رابهیدر ش هاآن نیانحالل فلزات سنگ موجب، هاباتري

 ).4( دارد یرا در پ هاآب یشده و آلودگ

 هاباتري يجداساز جهت شهروندان آموزش نیبنابرا

 گزارش .پسماند دارد تیریدر مد ینقش اساس ،در منزل

 یاثربخش کنندهدییو همکاران هم تا یاردستان يجواد

 از کیآموزش بر دانش، نگرش و رفتار شهروندان در تفک

 ).5( باشدیم مبدأ

 هینظر کردهايیرو بر ،یآموزش هايبرنامه نیمؤثّرتر

 شهیر رفتار، رییتغ الگوهاي از که هستند یمبتن محوري

 نیاول مناسب، یآموزش الگوي انتخاب نینابراب. اندگرفته

 ).6( باشدمی  یوزشآم برنامه یطراح ندیفرآ در گام

 Theory of Planned( شده ریزيبرنامه رفتار هینظر

Behavior: TPB ( رفتار درك و ینیشبیپ منظور به 

 يدیکل کنندهنییتع ه،ینظر نی). طبق ا7( شودمی استفاده

قصد  ).8( است رفتار انجام يبرا شخص قصد رفتار،

 کی يسازه نگرش نسبت به اجرا سه لهیبه وس يرفتار

 درك شده يو کنترل رفتار یانتزاع يهنجارها ،فتارر

 ). 9( گرددیم نییتع

که سازه  گزارش نمودندهمکاران  و يدیزيمحمد

 رفتار کنندهینیشبیپ نیتريدرك شده قو يکنترل رفتار

 بر میرمستقیغ کنندهپیشبینی  کی نگرش نیهمچن .بود

و  یانتزاع يکه هنجارها ی. در حالبود يرفتار قصد

توانند یدرك شده به عنوان واسطه م يل رفتارکنتر

را  پسماند افتینگرش بر قصد رفتار باز يگذارریتاث

  ).10( دینما هیتوج

 این هدف ،با توجه به اهمیت آموزش در تغییر رفتار

در منازل  هاباتري افتیباز بر آموزش ریتاث نییمطالعه تع

 .بود دارخانهزنان  توسط

 
 هامواد و روش

 سال درشاهددار تصادفی  يامداخلهلعه مطا نیا

در دو مرکز بهداشت شهر کرج انجام شد. جامعه  1398

پوشش  تحت که ساکن شهر کرج دارخانهزنان  ،پژوهش

جم ح. ، بودبودندکرج قرار گرفته  جامع سالمتکز امر

 از فرمول استفادهو با  گذشتهمطالعات  براساسنمونه 

و در سطح  اریمعانحراف اختالف نمونه حجم محاسبه

 زانیمدرصد و با  80توان آزمون  ،درصد 95 نانیاطم

 120 تاً ینها ،يدرصد 15 زشیر زانیم و=d 05/0 دقت

 .نفر محاسبه شد

 به کنندهمراجعه دارخانه زنان نینمونه پژوهش از ب

. شدند انتخاب ،بودند فعال پرونده يدارا که يمراکز

ل، داوطلب سا 65تا  18 یگروه سن ،ورود يارهایمع

به منظور . بودن، داشتن سواد خواندن و نوشتن بود

 کیکه در  جامع سالمتمراکز  نیها از بانتخاب نمونه

قرار داشتند، به طور  یتماعاج - ياقتصاد کسانیمنطقه 

به  یمرکز به طور تصادف کیانتخاب شد. سپس  یتصادف

 داده صیتخص مداخلهبه گروه  گریگروه کنترل و مرکز د

هفته  يدر کل روزها یتصادف وهیبه ش يریگمونهن. شد

 بودنفر در هر گروه  60تعداد مورد نظر که  به دنیتا رس

در دو مرحله قبل و  یها در پژوهش کنونداده. انجام شد

 ياجرا شد. يگردآور یسه ماه پس از مداخله آموزش

شروع شد.  الزم هايیپژوهش، پس از کسب هماهنگ

 ياژوهش با استفاده از مجموعهدر پ ازیاطالعات مورد ن
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ماه بعد  3و  هیدر دو مقطع پا یخودگزارش يهااسیاز مق

.شد ياز آموزش گردآور

 کیها در پژوهش حاضر داده يآورابزار گرد

آن با تکیه بر هاي آیتمساخته بود که محقق پرسشنامه

مطالعات قبلی استخراج شد و روایی صوري، محتوایی و 

 است گرفته قرار دییتا مورد یکنون شپژوه در آنپایایی 

در این راستا بعد از بررسی متون و مرور  .)11،12(

هاي اولیه مورد نیاز براي تدوین هاي مشابه، آیتممقیاس

پرسشنامه گردآوري شده و نسخه اولیه آن به منظور 

تایید روایی صوري و محتوایی در اختیار پانل خبرگان 

ل از متخصصان بهداشت قرار گرفت. پانل خبرگان متشک

محیط، آموزش بهداشت، ابزارسازي و روانشناسی بود. 

و  )Content Validity Index: CVI( روایی محتواییشاخص 

درج ) Content Validity Rate: CVRمیزان روایی محتوایی (

ها تاییدکننده روایی محتوایی این مقیاس 1شده در جدول 

االت، یک نمونه هستند. به منظور ارزیابی پایایی سو

نفره در فاصله زمانی دو هفته پرسشنامه  15تصادفی 

مذکور را دو بار تکمیل کردند و میزان همبستگی بین 

هاي دو مرحله نیز تاییدکننده پایایی مقیاس مذکور پاسخ

کرونباخ حاصل از مطالعه پایلوت نیز بود. ضریب آلفاي

 توافق درونی سواالت تمام مقیاس را تایید کرد. 

سواالت  ،هاي زیر بودپرسشنامه شامل بخش

سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و (دموگرافیکی 

سوال) که با استفاده از  14(شامل  یآگاهمقیاس  ،غیره

ها پاسخ داده شد و به آن دانم)ینم ر،یخ ،(بله يهانهیگز

 و خبرگان پانل قیطر از آن ییمحتوا و يصور ییروا

، گرفت قرار دییتا مورد ينفر ده نمونه در لوتیپا مطالعه

که  يباتر افتینگرش نسبت به باز مقیاسبخش سوم که 

 داوطلبان تشکیل شده بود و در آن از سوال 10 از

5 یکرتیپاسخ ل فیشد با استفاده از طیدرخواست م

پاسخ  هاآن بهکامال موافق)  تا کامال مخالفاز ( اي گزینه

. بود 50تا  10ش بین هاي مقیاس نگردامنه پاسخ بدهند.

درك  يکنترل رفتار مقیاس بخش چهارم پرسشنامه،

 کنندگانشرکت تشکیل شده بود و از سوال 6 که ازشده 

از  ايگزینه 5 کرتیل فیطبا استفاده از  درخواست شد تا

 هاآن به )دارم نانیاطم (کامالً 5تا  نیستم)مطمئن  (اصالً 1

 6-30ذکور بین هاي مقیاس مدامنه پاسخ .بدهندپاسخ 

 براساس  که یسوال4 یانتزاع يهنجارها بود. د) مقیاس

کامال ( 5تا  )کامال مخالفم( 1از  گزینه اي 5 کرتیل فیط

تا  4دامنه پاسخ ها بین . شدپاسخ داده  هاآن به) موافقم

که  يصد رفتارمقیاس ق بخش پنجم پرسشنامه،بود.  20

 انکنندگشرکتساخته شده بود و از  سوال 3 از

 1از  گزینه اي 5 کرتیل فیط براساس  درخواست شد تا

به  )است حیکامال صح( 5تا  )ستین حیاصال صح(

 یخودگزارش اسیمق بدهند. در نهایتپاسخ  سواالت آن

 میتقو کیکه با استناد به  بودماه گذشته  کیرفتار در 

مختلف  يتا رفتارها شدان درخواست نماهه از ز کی

ماه  کیمستعمل در  يهاباتري باخود را هنگام برخورد 

 در میتقو نیاعتبار و اعتماد ا .گذشته گزارش کنند

).11،12( است شده اثبات یقبل يهاپژوهش

 شده ریزيبرنامه رفتار يتئور با مرتبط هامقیاس خرده یسنجروان اتیخصوص -1جدول
 CVI CVR تمیآ نیب یمبستگه آزمون بازآزمون بیضر کرونباخيآلفا بیضر تعداد سواالت اسیخرده مق

1470/079/072/075/073/0یآگاه
1076/079/075/080/085/0نگرش

492/096/089/088/086/0یانتزاع يهنجارها
684/086/080/079/082/0درك شده يکنترل رفتار
394/095/091/089/090/0يقصد رفتار
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ورد مراحل تحقیق و در مپیش از تکمیل پرسشنامه، 

و نامه کتبی کسب رضایتهمچنین مفاهیم مورد نیاز و 

بودن و حفظ اسرار  دادن اطمینان در خصوص محرمانه

 حریم شخصی به افراد مورد مطالعه داده شد. و رعایت

  .شد لیها تکممرحله اول پرسشنامه توسط نمونه

 بر موثر یروانشناخت يرهایمتغ نیترآن مهم براساس

. شد نییتع و یازسنجینها نمونه در يباتر افتیباز رفتار

 توسط آن اعتبار و نیتدو ،یطراح یبرنامه آموزش

جهت گروه  یدوره آموزش. شد نییتع متخصصان

 يهادر قالب گروه یبه مدت دو هفته متوال مداخله

با  قهیدق 60و هر جلسه  ينفر 12تا  7 یآموزش

و  تیآن، اهم يو اجزا يباتر افت،یباز فیتعر موضوعات

 ،ستیز طیآن بر سالمت و مح ریو تاث افتیبازهاي انگیز

 منزل در افتیباز يهاروش و افتیباز عدم يامدهایپ

 يهاامیپ و یرائه پمفلت آموزشا نیبر ا عالوهبود. 

 انجام شد. آپواتس قیطر از یآموزش

پرسشنامه در فاز دوم به فاصله سه ماه بعد از 

ها با داده لیتحل .شد يورآجمعو  لیها تکمآموزش

انجام شد. ابتدا نرمال بودن  25سخه ن SPSS افزارنرم

-آزمون کولمونگروفها با استفاده از توزیع داده

 آمار توصیفی مانندبا ارزیابی شد. سپس،  رنفیاسم

آمار تحلیلی  و ، فراوانی و درصداریمعانحراف ،نیانگیم

 زیآنال ،یزوج و مستقلیت اسکوئر،يکا يهاآزمونمانند 

در ها داده رسونیپ یهمبستگ بیضر و طرفهکی انسیوار

 .شد زیآنال درصد 95 نانیسطح اطم

 

 هایافته

سال  3/35 یتجرب گروه یسن نیانگیم جینتا براساس 

با  7/34سال و در گروه کنترل  68/4 اریمعبا انحراف

 یتعداد فرزندان در گروه تجرب .بود 6/4 اریمعانحراف

با  98/2و در گروه کنترل  68/0 اریمعا انحرافب 78/2

 .بود 89/0 اریمعانحراف

 در کنندگانشرکت کیدموگراف اتیخصوص 2جدول 

 3/58دهند یها نشان مافتهی. دهدیرا نشان م پژوهش

 پلمید و رستانیدب التیاز تحص کنندگانشرکت درصد

 خود ياقتصاد تیوضع زین زانیم نیهم به ند.برخوردار

 7/71محل سکونت  نظراز  .کردند گزارش وسطمت را

 متاهل زیدرصد ن 85داشتند و  یمنزل شخصدرصد 

 درصد از 8/55و  5/37 بیبه ترت نیهمچن. بودند

 زانیآزاد و م را شانانشغل همسر کنندگانشرکت

گزارش نمودند.  پلمید و رستانیدب را هاآن التیتحص

 دو کیدموگراف يرهایمتغ که داد نشان يآمار آزمون

 .ندارند يمعنادار اختالف گروه

 
 مطالعه در کنندهشرکت دارخانه زنان کیاطالعات دموگراف -2جدول

 رهایمتغ
 یابیگروه مورد ارز

 (درصد) یفراوان گروه کنترل (درصد) یفراوانی گروه تجرب

 التیتحص

 )3/8(5 )5(3 ییابتدا
 )15(9 )3/18(11 ییراهنما

 )60(36 )7/56(34 پلمید و رستانیدب
 )7/16(10 )20(12 یدانشگاه

 ياقتصاد تیوضع

 )3/8(5 )15(9 بد
 )7/61(37 )55(33 متوسط

 )15(9 )20(12 خوب
 )15(9 )10(6 یعال

 محل سکونت
 )3/13(8 )15(9 ياجاره ا

 )7/66(40 )6/76(46 یملک شخص
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 )3/13(8 )3/8(5 یسازمان
 )7/6(4 )0(0 موارد ریسا

 تاهل تیوضع

 )7/11(7 )6/7(4 جردم
 )7/81(49 )3/88(53 متاهل
 )6/7(4 )5(3 مطلقه

 شغل همسر

 )6/7(4 )5(3 کاریب
 )25(15 )3/28(17 کارمند

 )7/36(22 )3/38(23 آزاد
 )3/3(2 )0(0 بازنشسته

 )5(3 )3/3(2 کشاورز
 )3/23(14 )25(15 موارد ریسا

 همسر التیتحص

 )3/3(2 )6/7(4 سواد یب
 )7/1( 1 )0(0 ییتدااب

 )20(12 )15(9 ییراهنما
 )3/53(32 )3/58(35  پلمید و رستانیدب

 )7/21(13 )20(12 یدانشگاه
 
 

 یابیارز همراه به معیارانحراف و نیانگیم 3جدول 

هاي ی و سازهآگاه يرهایمتغ نرمال عیتوز تیوضع

TPB مداخله از قبل مطالعه در کنندگانشرکت در 

نرمال  عیتوز یابیارز .دهدیم نشان را یآموزش

 -کولمونگروف يمذکور توسط آزمون آمار يرهایمتغ

 عیتوز از مذکور يرهایمتغ تمام که داد نشان رنفیاسم

 نیانگیم یمرور سطح ن،یهمچن. هستند برخوردار نرمال

 3درج شده در جدول  یاصل يرهایمتغ معیارانحرافو 

 از پژوهش در کنندگانشرکت فیضع تیاز وضع یحاک

 یبررس مورد يرهایمتغ ریسا و نگرش ،یآگاه ثیح

 از انتظار مورد دامنه به توجه با مذکور نمرات زیرا .است

 .بودند ترنییپا نمره نیانگیم
 

 یقبل از مداخله آموزش کنندگانشرکت در يباتر افتیدرخصوص باز TPBهاي آگاهی و سازه معیارانحرافو  نیانگیم -3جدول
 يداراسطح معن رنفیاسم -آزمون کولمونگروف دامنه نمره کسب شده دامنه نمره مورد انتظار  رهایمتغ

 071/0 29/1 6-19 0-30 23/16±23/2 یآگاه
 91/0 38/0 17-27 10-50 22/22±29/2 نگرش

 13/0 17/1 6-15 4-20 92/7±6/1 یانتزاع يهنجارها
 19/0 08/1 8-17 6-30 62/12±82/1 درك شده يکنترل رفتار
 77/0 67/0 6-10 3-15 70/8±18/1 يقصد رفتار

 28/0 99/0 4-17 0-30 40/10±86/2 گذشته ماه کی در افتیرفتار باز
 

 نمرات معیارانحراف و نیانگیم سهیقام 4 جدول

 در يباتر افتیباز خصوص در TPBي هاسازهی و آگاه

 از بعد و قبل ،گروه دو در کنندهشرکت دارخانه زنان

حاصل از آزمون  جینتا .دهدیم نشان را یآموزش لهمداخ

نشان  يرتبا افتیبه باز تبنس یمستقل در مورد آگاهیت

و کنترل قبل از مداخله  یدو گروه تجرب نیداد که ب

آزمون  جیاما نتا .وجود نداشت يمعناداراختالف 

 یکه بعد از مداخله در گروه تجرب دهدمینشان  یزوجیت

نسبت به  ینمره آگاه نیانگیدر م يرمعنادا شیشاهد افزا

 جینتا نی). همچنP-Value>001/0( میبود يباتر افتیباز

دو گروه  نیمستقل نشان داد که بیحاصل از آزمون ت

اختالف  افتیقبل از مداخله از نظر نگرش نسبت به باز

نشان  یزوجیآزمون ت جیاما نتا .وجود ندارد يمعنادار

 شیشاهد افزا یگروه تجربکه بعد از مداخله در  دهدمی
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 يباتر افتینمره نگرش نسبت به باز نیانگیم يمعنادار

 .)P-Value>001/0( میهست

مورد  در یانتزاع ينمره هنجارها اریمع زیآنال جینتا

گروه قبل و بعد  دو در کنندگانشرکت در يباتر افتیباز

 .ارائه شده است 4 در جدول زین یاز مداخله آموزش

دو  نیمستقل نشان داد که بیزمون تحاصل از آ جینتا

 يو کنترل قبل از مداخله از نظر هنجارها یگروه تجرب

آزمون  جیاما نتا .وجود نداشت يمعناداراختالف  یانتزاع

 یکه بعد از مداخله در گروه تجرب دهدمینشان  یزوجیت

مذکور نسبت به  رینمره متغ نیانگیدر م يمعنادار شیافزا

 .)P-Value>001/0( شودمی دهید يباتر افتیباز

دو گروه قبل از  نی، بدهدمینشان  جینتا نیهمچن

درك شده اختالف  يآموزش از نظر کنترل رفتار

 دهدمیآزمون نشان  جیاما نتا .وجود نداشت يمعنادار

 شیشاهد افزا یکه بعد از مداخله در گروه تجرب

درك شده نسبت  ينمره کنترل رفتار نیانگیم يمعنادار

 .)P-Value>001/0( میبود يباتر افتیبه باز

 يرفتار قصد نمره معیارانحراف و نیانگیم سهیمقا

 در کنندگانشرکت در يباتر افتیباز خصوص در

ی آموزش مداخله از بعد و قبل کنترل و یتجربهاي گروه

 دادنشان  زوجیو تی مستقلیآزمون تنیز با استفاده از

 در ير قصد رفتاردو گروه قبل از مداخله از نظ نیکه ب

 .وجود نداشت يمعناداراختالف  يباتر افتیخصوص باز

 يمعنادار شیشاهد افزا یبعد از مداخله در گروه تجرب

 يباتر افتینسبت به باز ينمره قصد رفتار نیانگیمدر 

 .)P-Value>001/0( میبود

 نمره معیارانحراف و نیانگیم سهیدر خصوص مقا

 قبل گروه دو در نندگانکشرکت در يباتر افتیباز رفتار

و  مستقلیآزمون ت نتایجی آموزش مداخله از بعد و

دو گروه قبل از مداخله از نظر  نینشان داد که بزوجی 

 جیاما نتا .وجود نداشت يمعناداراختالف  افت،یرفتار باز

نمره رفتار  نیانگیم ،یبعد از مداخله در گروه تجرب

-P>001/0ست (داشته ا يمعنادار شیافزا يباتر افتیباز

Value(.  
 

گروه قبل و بعد از  دو در کنندگانشرکت در يباتر افتیدرخصوص باز TPBي هاسازهآگاهی و نمره  معیارانحرافو  نیانگیم سهیمقا -4جدول
 یمداخله آموزش

 یابیمقطع ارز ها ریمتغ
 یابیگروه مورد ارز

P-Value یگروه تجرب دو گروه نیب 

 

 گروه کنترل

 

 افتیدر خصوص باز یآگاه
 يباتر

 70/16±23/2 03/16±34/2 یقبل از مداخله آموزش
118/0 

)001/0<P( 
 07/17±46/2 18/24±77/3 یبعد از مداخله آموزش

P- value 001/0( قبل و بعد< P( 092/0 

 يباتر افتینگرش نسبت به باز
 22/22±30/2 65/21±26/2 یقبل از مداخله آموزش

175/0 
)001/0< P( 

 05/21±65/2 37/35±70/5 یبعد از مداخله آموزش
P- value 001/0( قبل و بعد< P( 536/0 

نسبت به  یانتزاع يهنجارها
 يباتر افتیباز

 92/7±6/1 20/8±55/1 یقبل از مداخله آموزش
326/0 

)001/0< P( 
 40/8±00/2 42/21±68/4 یبعد از مداخله آموزش

P- value 001/0( قبل و بعد< P( 16/0 

درك شده نسبت  يکنترل رفتار
 يباتر افتیبه باز

 62/12±82/1 12/13±37/1 یقبل از مداخله آموزش
092/0 

)001/0< P( 
 17/12±75/1 27/23±90/2 یبعد از مداخله آموزش

P- value 001/0( قبل و بعد< P( 114/0 

 افتینسبت به باز يقصد رفتار
 يباتر

 63/8±86/1 00/8±32/1 یقبل از مداخله آموزش
215/0 

)001/0< P(  
 یبعد از مداخله آموزش

P- value قبل و بعد 
64/1±16/13 
)001/0< P( 

67/1±05/8 
194/0 
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 کیدر  يباتر افتیرفتار باز
 ماه گذشته

 72/0±74/0 62/0±49/0 یقبل از مداخله آموزش
384/0 

)001/0< P( 
 80/0±71/0 47/1±83/0 یبعد از مداخله آموزش

P- value 001/0( قبل و بعد< P( 167/0 

 
شود با کنترل مشاهده می 5طور که در جدول  همان

ها از نظر متغیرآگاهی در پس آزمون، بین گروهاثر پیش

) تفاوت وجود داشت که در سطح =61/165Fآزمون (

)001/0<P-Value( عالوه بر این، مجذور  .دار بودامعن

درصد  59است که اتاي بدست آمده حاکی از آن 

واریانس متغیر آگاهی به وسیله مداخله آموزشی مبتنی 

  .شودتبیین می TPBبر 

همچنین در مورد تحلیل کوواریانس نمره نگرش 

پس آزمون  هنسبت به بازیافت باتري دو گروه در مرحل

ها از حیث متغیر آزمون، بین گروهنیز با کنترل اثر پیش

تفاوت وجود داشت  )=23/278Fنگرش در پس آزمون (

الوه بر . عبوددار معنا )P-Value>001/0که در سطح (

 70این، مجذور اتاي بدست آمده حاکی از آن است که 

درصد واریانس متغیر نگرش به وسیله مداخله آموزشی 

 .شودتبیین می TPBمبتنی بر 

 يهنجارها نمره انسیکووار لیدر خصوص تحل

 پس همرحل در گروه دو يباتر افتیباز به نسبت یانتزاع

با کنترل اثر  دهدنشان می 5نتایج جدول  آزمون

 یانتزاع يهنجارها ریها از نظر متغگروه نی، بآزمونپیش

تفاوت وجود داشت که در  )=81/384Fآزمون (در پس

 ن،یعالوه بر ا. بوددار معنا )P-Value>001/0سطح (

درصد  77از آن است که  یبدست آمده حاک ياتا مجذور

 مداخله لهیوس به یانتزاع يهنجارها ریمتغ انسیارو

 جینتا نیهمچند. شویم نییتب TPB بر یمبتن یآموزش

درك شده نسبت  ينمره کنترل رفتار انسیکووار لیتحل

با  زیپس آزمون ن هدو گروه در مرحل يباتر افتیبه باز

کنترل  ریمتغ ثیها از حگروه نی، بآزمونپیشکنترل اثر 

) تفاوت =60/623Fدر پس آزمون ( درك شده يرفتار

 .بوددار معنا )P-Value>001/0(وجود داشت که در سطح 

از آن است  یبدست آمده حاک يمجذور اتا ن،یعالوه بر ا

 به شده درك يرفتار کنترل ریمتغ انسیدرصد وار 84که 

 .شودیم نییتب TPB بر یمبتن یآموزش مداخله لهیوس

 قصد نمره انسیکووار لیتحل جیدر خصوص نتا

 پس همرحل در گروه دو يباتر افتیباز به نسبت يرفتار

با کنترل اثر  شودیطور که مشاهده م همان. آزمون

در  يها از در مورد قصد رفتارگروه نی، بآزمونپیش

تفاوت وجود داشت که در سطح  )=40/279Fپس آزمون (

)001/0<P-Value( مجذور  ن،یعالوه بر ا .بوددار معنا

درصد  71از آن است که  یبدست آمده حاک ياتا

 یآموزش مداخله لهیوس به يرفتار قصد ریمتغ انسیوار

 .شودیم نییتب TPB بر یمبتن

نمره رفتار  انسیکووار لیتحل جینتا ت،یدر نها

طور  همان پس آزمون هدو گروه در مرحل يباتر افتیباز

، آزمونپیشبا کنترل اثر  شودیمشاهده م 5 که در جدول

در پس  يباتر افتیرفتار باز ریمتغ ثیها از حگروه نیب

تفاوت وجود داشت که در سطح  )=17/29Fآزمون (

)001/0<P-Value( مجذور  ن،یعالوه بر ا. بوددار معنا

درصد  20از آن است که  یبدست آمده حاک ياتا

 مداخله لهیوس به يباتر افتیباز رفتار ریمتغ انسیوار

 .شودیم نییتب TPB بر یمبتن یآموزش
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 گروه دو یباتر افتیباز بھ نسبت TPBی ھاسازهو  یآگاھ نمره انسیکووار لیتحل جینتا -٥جدول 
 آزمون پس ۀمرحل در

 اندازه اثر يداراسطح معن F بیضر مجذورات نیانگیم يدرجات آزاد مجموع مجذورات راتییمنبع تغ شاخص ریمتغ

نسبت  یآگاهنمره
 افتیبه باز

 063/0 006/0 91/7 80/75 1 80/75 آزمونپیش
 59/0 000/0 61/165 61/1586 1 61/1586 گروه
 - - - 58/9 117 91/1120 خطا
 - - -  120 00/53763 کل

نگرش 
درخصوص 

 افتیباز

 03/0 06/0 55/3 49/68 1 49/68 آزمونپیش
 70/0 000/0 23/278 45/5374 1 45/5374 گروه
 - - - 32/19 117 01/2260 خطا
 - - -  120 00/106478 کل

 يهنجارها
 یانتزاع

درخصوص 
 افتیباز

 001/0 81/0 06/0 77/0 1 77/0 آزمونپیش
 77/0 000/0 61/384 19/5030 1 19/5030 گروه
 - - - 08/13 117 21/1530 خطا
 - - -  120 00/33285 کل

 يرفتارکنترل
درك شده نسبت 

 افتیبه باز

 02/0 12/0 5/2 02/14 1 02/14 آزمونپیش
 84/0 000/0 60/623 33/3538 1 33/3538 گروه
 - - - 67/5 117 00/42040 خطا
 - - - - - 120 کل

 يرفتارقصد
 افتینسبت به باز

 يباتر

 01/0 26/0 31/1 58/3 1 58/3 آزمونپیش
 71/0 000/0 40/279 22/763 1 22/763 گروه
 - - - 73/2 117 60/319 خطا
 - - - - 120 00/14613 کل

 افتیبازرفتار
 ماه کی در يباتر

 گذشته

 14/0 000/0 91/18 82/9 1 82/9 آزمونپیش
 20/0 000/0 17/29 14/15 1 14/15 گروه
 - - - 52/0 117 72/60 خطا
 - - - - 120 00/238 کل

 

 گیريبحث و نتیجه

 موثر يرهایمتغ بهبود از یحاک یکل طور به هاافتهی

در مطالعه  کنندگانشرکت در يباتر افتیباز يرفتارها بر

 گروه دارخانه زنان یآگاه نیانگیمکه  بطوري .بود

پور و یولیافت.  شیفزای اگروه آموزش از بعد یتجرب

هاي تئوري و عملی که آموزش گزارش نمودندهمکاران 

بر تغییر نگرش، آگاهی و رفتار حفاظت از محیط زیست 

). 13( بود مثبت اثرات يدارا اهواز شهرآموزان دانش

هاي نقش آموزش غیررسمی در افزایش آگاهی

در خصوص کاهش مصرف و بازیافت  آموزاندانش

 شواقف و همکارانبخشضیف بود که يامواد زاید مطالعه

 یآگاه نیانگیکه م ندیدرس جهینت نیانجام دادند و به ا

تولید در خصوص استفاده از مواد کمتر و  آموزاندانش

 يزایدات کمتر قبل و بعد از آموزش تفاوت معـنادار

که پس از مداخله  نمود گزارش Erdogan ).14( وجود دارد

 یطیمح یستیز ي، نگرش و رفتارهای، آگاهیآموزش

 شیافزا یبه طور قابل توجه آموزاندانشمسووالنه در 

 قیتحق از حاصل جینتا با مطالعات نی). ا15( ه استافتی

 Hassan همطالع جیکه نتا یدر حال دارد، یوانخهم حاضر

 که داده نشان يمالز در آموزاندانش يرو بر  Ismailو

 يمعنادار رابطه یستیز طیمح يهاآموزش و یآگاه نیب

 ).16( ندارد وجود

 نگرش، نیانگیم بهبود ،مطالعهاین  گرید مهم افتهی

 گروه در شده درك يرفتار کنترل و یانتزاع يهنجارها
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و  يکالنترپژوهش  جینتا بود. آموزش از بعد یتجرب

 یطیمح ستیز يهنجارها که داد نشانهمکاران 

 7در منطقه  یخانگ يپسماندها افتیبر باز شهروندان

 نیا نینهمچ)؛ 5از  37/3 نیانگیباال است (م یتهران حاک

خود را در سطح  یپسماند خانگ افتیباز شهروندان

 گزارش شو همکاران ير). قاد17( اندانجام داده ییباال

و رفتار  پسماندنمودند که بین نگرش نسبت به بازیافت 

 Ghosh ).18( بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
و  یآگاه انیم يارتباط مثبت و قو که گزارش نمود

 ينسبت و سرانجام رفتارها یطیمح ستیز ينگرش ها

 وجود دارد آموزاندانش انیدر م ستیز طیمح یحام

 نیکه ب دندنیز گزارش نمو). مسعود و همکاران 19(

 یو رفتارهاي حام نگرش خطر، از ادراك دانش، ،یآگاه

 ریأثت و داشترابطه معناداري وجود  ستیز طیمح

 با ستیز طیمح یحام رفتار روي بر فوق رهايیمتغ

و  Molinaپژوهش  جی). نتا20( بود نگرش ریمتغ واسطه

 یررسمیو غ یبع رسممنا که داد نشان ش نیزهمکاران

دار ها بر رفتار طرفها و نگرشزهیانگ ت،یآموزش، جنس

 دندار یخوانهم ما جیکه با نتا دارد ریتأث ستیز طیمح

)21 .(Wang مثل یعوامل نمودند گزارش زین شو همکاران 

 ،یطیمح ستیز تیمسئول جه،یقصد رفتاري، درك نت

کنترل رفتاري درك شده،  ،یستیز طیمح هايارزش

 نیتر، مهماينهیزم عوامل و یطیمح ستیز هايحساسیت

 جیکه با نتا است یطیمح ستیز رفتارهاي بر مؤثر عوامل

 .)22( دارد یخوانهم حاضر قیتحق

 يرفتارها بهبود یکنون پژوهش افتهی نیتریاصل

 جینتا. بود آموزش از بعد یتجرب گروه در يباتر افتیباز

که دانش  است نیااز  یحاک شو همکاران Zhangپژوهش 

دارد  یطیمح ستیبر نگرش ز یمثبت ریتاث یطیمح ستیز

). 23( شودمی مدنظر یطیمح ستیمنجر به رفتار ز و

 يهانمودند که آموزش گزارش شو همکاران یعیرف

 در افراد بیترغ در مضاعف ياثر یطیمح ستیزمناسب 

ش همکاران و يری). شب24( دارد ستیز طیمح از حفاظت

ست یز آموزش يهابرنامه ياجرا ریتأث یقیتحق در نیز

 آموزاندانش ستیز طیمح با وندیپ و رفتار در را یطیمح

 يفضا در آموزش نشان داد که جینتا .نمودند یبررس

 یطیست محیز رفتار رییتغ در ییسزا به ریتأث آزاد

 حاضر قیتحق جینموده است که با نتا جادیا آموزاندانش

 ). 25( دارد یخوانهم

که آموزش  نمودند گزارشهمکاران  و یصالح اما

 نیدر ب یستیز طیدر بروز رفتار مح یچندان ریتأث

 بر يتئور يهاآموزش ری). تأث26( ندارد آموزاندانش

 در کنندهشرکت زنان ستیز طیمح از حفاظت رفتار رییتغ

 با رسدیم نظر به و شد یابیارز مثبت یکنون پژوهش

 یآگاه ها،دگاهید بهبود سبب توانیم مناسب يهاآموزش

ته نک .دیگرد ستیز طیمح حفظ به نسبت افراد رفتار و

 گروه کی به فقط آموزش صرفاً که است نیقابل توجه ا

 تمام به هاآموزش نیا دیبا و ستین یکاف جامعه افراد از

 متنوع یعمل يهاتیفعال با و شود داده جامعه يهاگروه

 يهاآموزش شودمی شنهادیپ اساس نیبر ا. گردد همراه

 جزو ستیز طیمح یحام يرفتارها و زیست محیطی

 افراد وجود در تا ردیگ قرار يضرور يهاآموزش

  ي الزم صورت گیرد.ساز فرهنگ و شود نهینهاد

 وها پژوهش تعداد کم نمونه نیا يهاتیمحدود از

 جینتا توانینم کهاست  دارخانهزنان  میانتخاب نمونه از ب

در  ییعدم توانا نیهمچن ،داد میتعم عهجام کل به را

 به هاداده يگردآور بر هیتک و یروابط عل یبررس

هاي خودایفا و خودگزارشی نیز از دیگر نقاط وهیش

 .شودمی ضعف مطالعه حاضر محسوب

 
 تشکر و قدردانی
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کز امرکارکنان  در پژوهش، کنندهشرکتنویسندگان از زنان 

 قاتیتحق معاونت عات وجهت ارائه اطال کرج جامع سالمت

به دلیل حمایت مالی تشکر  نیقزو یپزشک علوم دانشگاه يفناور

 نماید.و قدرانی می

 
 تأییدیه اخالقی

 تهیدر کم IRQUMS.REC.1398.107 با کد اخالق قیتحق نیا

 .است شده ثبت نیقزو یپزشک علوم دانشگاه پژوهش اخالق

 

 تضاد منافع

 ندارند. یتضاد منافع گونههیچ یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان

 ،پروپوزال سندهینو )اول سندهینو( ینیحس جهیخددهیس

؛ درصد 40و نگارش مقاله  هاداده زیآنال و يآورجمع

پروپوزال،  یطراح (نویسنده دوم) يدیزيمحمد یسیع

 ؛درصد 30و نوشتن مقاله  قینظارت بر انجام تحق

 یطراح(نویسنده سوم و مسئول)  یجمال یعلحمزه

 30و نوشتن مقاله  قیپروپوزال، نظارت بر انجام تحق

 .درصد

 

 حمایت مالی
 دانشگاه يفناور قاتیتحق معاونت تیحما با قیتحق نیا

 .است شده انجام نیقزو یپزشک علوم
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Abstract 
Introduction: Household batteries, if not recycled, are one of the sources of environmental 
pollution.Educational intervention can change the behavior for recycling these batteries. The aim of this study 
was to determine the effect of education on battery recycling among housewives. 

Methods: In this randomized quasi-experimental study, using random sampling, 120 housewives referring to 
health centers in Karaj city were selected and were equally divided into intervention and control groups.The 
educational intervention program consisted of 10 one-hour sessions of group training about battery components 
and their risks, separation methods, and disposal. Data were collected before and three months after the 
educational intervention using a valid and reliable researcher-made questionnaire. Data were analyzed using 
SPSS software version 25 and Chi-square, independent t-test, paired t-test and analysis of covariance. 

Results: The mean age of participants was 35 ± 4. 63 years and about 70% had high school and university 
education. Covariance analysis showed that, after the educational intervention, there is a significant difference 
between the intervention and control groups in terms of knowledge, attitude, abstract norms, perceived 
behavioral control, and behavioral intention variables (P-value <0.05). Also, the average battery recycling 
behavior in housewives of the intervention group improved significantly after the educational intervention (P-
Value <0.001). 

Conclusion: The level of knowledge, attitude, and practice for battery recycling increased after the 
educational intervention. Therefore, continuous training for battery recycling is recommended.  
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