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 های دائمی دانشریزی شده در پیشگیری از پوسیدگی دندان ار برنامهبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفت

 ابتدایی در شهرستان کرج پایه آموزان

  ۳زهرا سلمانی -۳- ۰ژاله نصراله نژاد

 . zhalah.n@gmail.com ، کرج، ایرانمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، -۰

 دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید باهنر کرج ، -۳
ایفا های آموزش بهداشت نقش مهمی در طراحی مداخالت و ارتقاء سالمت دهان و دندان ها و نظریهاستفاده از مدل و هد : مقدمه

های دائمی ریزی شده، در پیشگیری از پوسیدگی دندانمبتنی بر تئوری رفتار برنامه این پژوهش بررسی تاثیر آموزشنماید. هدف از می
 آموزان پایه ابتدایی در شهرستان کرج بوددانش

گیری به روش نمونه ۰۳۷۳آموزان پایه ابتدایی شهر کرج در زمستان نفر از دانش ۳۳۳نیمه تجربی،  -ایاین مطالعه مداخله : درروش کار

ها پرسشنامه آوری دادهبندی شده انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه کنترل و آزمون تخصیص یافتند. ابزار جمعهای طبقخوشه
  هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، قصدرفتاری و نگرش،  آگاهی،  اطالعات دموگرافیک،  سئواالتی در مورد  محقق ساخت شامل  

آموزان در سه مقطع زمانی قبل، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل بود که توسط دانش رفتار استفاده از مسواک و نخ دندان

های همبستگی پیرسون، تحلیل و آمار توصیفی و آزمون ۰۷با ویرایش  SPSSافزار آوری شده با استفاده از نرمهای جمعگردید. داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ۳۳/۳داری ی ساده در سطح معنیهای مکرر و رگرسیون خطگیریواریانس با اندازه 

داری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصدرفتاری ها نشان داد که تفاوت معنییافته ها: یافته

ز انجام مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل به وجود آمده بود آموزان گروه آزمون بعد ادندان در بین دانشو رفتار استفاده از مسواک و نخ
(۳۳۰/۳>P) 

تواند به عنوان چهارچوب نظری مناسبی برای طراحی و اجرای ریزی شده مینتایج مطالعه نشان داد که تئوری رفتار برنامه نتیجه گیری:

 مداخالت سالمت دهان و دندان بکار رود.

  دگیپوسی ،دنداننخ ،مسواک ،ریزی شدهنظریه رفتار برنامه، سالمت دهان و دندانکلمات کلیدی: 
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