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 اثربخشي مصاحبه انگيزشي در بهبود رفتارهاي خودمراقبتي سالمت دهان و دندان در افراد سيگاري-352
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با توجه به ارتباط قوي بين مصرف سيگار و بيماريهاي دهان و دندان، ضرورت تاكيد دندانپزشكان بر  :مقدمه و هدف

كارآيي مصاحبه انگيزشي در كاهش پالك دندان و بهبود رفتارهاي خودمراقبتي در . شود ترك سيگار احساس مي
يزشي بر ارتقاي رفتارهاي هدف مطالعه حاضر ارزيابي تاثير مصاحبه انگ. مطالعات گذشته اثبات شده است

 .  هاي دندانپزشكي بود خودمراقبتي دهان و دندان در بيماران سيگاري مراجعه كننده به كلينيك
 

هاي دندانپزشكي شهر  بيمار سيگاري مراجعه كننده به كلينيك 80در يك مطالعه نيمه تجربي تعداد : ها مواد و روش
مداخله شامل دو جلسه مصاحبه انگيزشي به مدت . نترل قرار گرفتندتنكابن به طور تصادفي در دو گروه تجربي و ك

 6ها در دو مقطع زماني قبل و  داده. نفري به همراه پيگيري تلفني براي گروه تجربي بود 5هاي  دقيقه در قالب گروه 30
گوريتم مراحل تغيير اي متشكل از سواالت دموگرافيك، آگاهي، نگرش و ال ماه بعد از مصاحبه با استفاده از پرسشنامه

 SPSSها وارد نرم افزار  نهايتًا داده. به همراه چك ليست ثبت رفتار مسواك زدن و استفاده از نخ دندان گردآوري شد
هاي كاي اسكوئر، من ويتني، ويلكاكسون و تي زوجي و مستقل تجزيه و تحليل  شد و با استفاده از آزمون 17ويرايش 

 .شدند
 

از (و نگرش ) P>001/0،  6/21±2/4به  5/13±6/5از (دهنده افزايش معنادار نمره آگاهي  نتايج نشان: ها يافته
همچنين افزايش معنادار تعداد بيماران در مراحل فعال . در گروه تجربي بود) P>001/0، 11/54±9/15به  2/14±40/32

و ) درصد 25از صفر به (اجرا ، )درصد 5/42به  5/7از (آمادگي رواني براي ترك سيگار يعني سه مرحله آمادگي 
ها حكايت از بهبود رفتارهاي خودمراقبتي  عالوه بر اين، يافته). P>001/0(ديده شد ) درصد 5/7از صفر به (نگهداشت 

در بيماران گروه تجربي ) P>001/0(و استفاده از نخ دندان ) P>001/0، 19/1±38/0به  75/0±20/0از (يعني مسواك زدن 
 . داشت

 
هاي مطالعه حاضر بر كارآمد بودن مصاحبه انگيزشي در ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي دهان و  يافته: گيري بحث نتيجه

با توجه به شيوع باالي استعمال . كند هاي دندانپزشكي تاكيد مي دندان در بيماران سيگاري مراجعه كننده به كلينيك
ر آن، لزوم استفاده دندانپزشكان از تكنيك مذكور سيگار به عنوان عادتي مضر و همچنين تبعات بهداشتي چشمگي
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