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براي آموزش بيماران و گنجاندن يادگيري شيوه مصاحبه انگيزشي در قالب دروس يا دوره هاي بازآموزي براي 
 . شود دندانپزشكان احساس مي

 
 .مصاحبه انگيزشي، مدل مراحل تغيير، پريودنتال، سيگار، بهداشت دهان و دندان: ها كليد واژه

 
 

 هاي پيشگيري از ايدز  كارآيي برنامه آموزشي بر ارتقاي مهارت-353
استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين،  پست  *عيسي محمدي زيدي

9Tmohamm_e@yahoo.com9T: الكترونيك

 

 استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوين امير پاكپور حاجي آقا 

  سمانه پيشداد كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 اصغر كاربرد  مربي گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 تنكابنبنفشه محمدي زيدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
گروه بهداشت  -دانشكده بهداشت –دانشگاه علوم پزشكي  -قزوين. دكتر امير پاكپور حاجي آقا : مولف مسئول 

 9Tpakpour_amir@yahoo.com9T: پست الكترونيك 09193144371: تلفن. عمومي
 

 چكيده 
هدف  .هستندهاي منتقله جنسي  بيماريبيماري  در برابرهاي سني  پذيرترين گروهاز آسيبنوجوانان  :زمينه و هدف

مطالعه حاضر تعيين كارآيي برنامه آموزشي در ارتقاي مهارتهاي پيشگيري از ايدز در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر 
 .قزوين بود

 
هاي پسرانه  فر از دانش آموزان دبيرستانن 120نمونه پژوهش . اين مطالعه يك پژوهش نيمه تجربي بود :مواد و روشها

تخصيص )  نفر 60هر گروه (هاي آزمون و كنترل  شهر قزوين بودند كه از دو مركز به طور تصادفي انتخاب و به گروه
. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودگزارش دهي در دو مقطع زماني قبل و پس از آموزش جمع آوري شد. داده شدند

به همراه ارائه هاي تئوري رفتار برنامه  اي بر اساس سازه دقيقه 60تا  45جلسه بحث گروهي  5ي شامل برنامه آموزش
  SPSSهاي مطالعه قبل از مداخله و سه ماه پس از آن جمع آوري و وارد نرم افزار  داده. جزوه آموزشي هدفمند بود

 . گرديد و  توسط آزمون هاي آماري آناليز شد 17نسخه 
 

مداخله  ).P>001/0(پس از اجراي برنامه آموزشي اين متغيرها در گروه آزمون افزايش معناداري يافت  :ها يافته
در ها را در زمينه رد پيشنهادهاي خطرزا و فنون به تأخير انداختن پيشنهادهاي خطرزا   مهارتآموزشي تئوري محور 

 ).P>05/0(گروه تجربي را به طور معنادار افزايش داد 
 

mailto:mohamm_e@yahoo.com�
mailto:pakpour_amir@yahoo.com�

	lectuer2.pdf
	poster3.pdf

